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  احملتويات

الصفحة  

.   مالحظة متهيدية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٥

  أفريقيا

.   احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٧

.   يااحلالة يف ليرب  - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٣

.   احلالة يف الصومال  - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٩

.   برواندا املتصلةاحلالة   - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١١

.   احلالة يف بوروندي  - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٢

.   احلالة يف سرياليون  - ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٧

.   احلالة يف منطقة البحريات الكربى  - ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٧

.   احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية  - ٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٦

.   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  - ٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٩

.   تعلقة بالسالم واألمن يف أفريقياالبنود امل  -  ١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨١

.   احلالة يف أفريقيا  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨١

.   أزمة الغذاء يف أفريقيا كتهديد للسالم واألمن  -بـاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨٨

.   السالم واألمن يف أفريقيا  - جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩٠

.   احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  -  ١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩٣

.   بيساو - احلالة يف غينيا   -  ١٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩٧

.   ة يف كوت ديفواراحلال  -  ١٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠٣

.   البنود املتعلقة بغرب أفريقيا  -  ١٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤٩

.   القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤٩

.   توطيد السالم يف غرب أفريقيا  -بـاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥٨
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.   قرار اجلماهريية العربية الليبية التخلي عن براجمها ألسلحة الدمار الشامل  -  ١٥   . . . . . . . . . . . . .٥٦٤

.   تعلقة بالسودانالبنود امل  -  ١٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٥

مــوجهــة إلــى رئيــس جملــس األمن من املمثل  ٢٠٠٤أيار/مايــو  ٢٥رسالــة مــؤرخــة   -ألف     
.   الدائم للسودان لدى األمم املتحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٥

.   تقارير األمني العام عن السودان  -بـاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦٦

٦٣٧.   )٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩و  ١٨يف يومي  جملس األمن يف نريويب ( اجللسات اليت عقدها  -  ١٧  

.   البنود املتعلقة باالحتاد األفريقي  -  ١٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣٨

.   العالقة املؤسسية باالحتاد األفريقي  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣٨

.   إحاطة مقدمة من رئيس االحتاد األفريقي  -بـاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣٩

.   إحاطتان مقدمتان من وزير اخلارجية ووزير الدفاع يف أوغندا  -  ١٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٠

.   احلالة يف تشاد والسودان  -  ٢٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٢

.   احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية  -  ٢١   . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٤

  األمريكتان

.   اييتاملسألة املتعلقة   -  ٢٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤٦

  آسيا

.   ليشيت - احلالة يف تيمور   -  ٢٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧٤

.  احلالة يف أفغانستان  -  ٢٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠٨

 بالنيابةموجهة إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال  ١٩٩٨ر/مارس آذا ٣١رسالة مؤرخة   -  ٢٥  
.   للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٧

.   احلالة يف ميامنار  -  ٢٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤١

موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لليابان لدى  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤رسالة مؤرخة   -  ٢٧  
.   تحدةاألمم امل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤٧

.   موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة   -  ٢٨   .٧٥٢



 
 

11-02856 362/1582 
 

  أوروبا

.   احلالة يف قربص  -  ٢٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩٤

.   البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة  -  ٣٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠٥

.   احلالة يف البوسنة واهلرسك  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠٥

)، ١٩٩٨( ١٢٠٣)، و ١٩٩٨( ١١٩٩و )، ١٩٩٨( ١١٦٠لس األمن قرارات جم  -بـاء     
.   )١٩٩٩( ١٢٤٤)، و ١٩٩٩( ١٢٣٩  و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٢٠

.   احلالة يف جورجيا  -  ٣١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣٤

.   إحاطة مقدمة من الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا  -  ٣٢   . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤٥

  الشرق األوسط

.   احلالة يف الشرق األوسط  -  ٣٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤٦

.   مم املتحدة ملراقبة فض االشتباكقوة األ  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤٦

.   لبنان - قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان والتطورات املستجدة يف قطاع إسرائيل  -بـاء      . .٨٤٧

.   )٢٠٠٤( ١٥٥٩قرار جملس األمن   - جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦٩

.   )٢٠٠٥( ١٥٩٥قرار جملس األمن   -دال      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨١

.   تقرير األمني العام عن الشرق األوسط  - هاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٠١

.   احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني  -  ٣٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٠٥

.   البنود املتعلقة بالعراق  -  ٣٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦٢

.   احلالة بني العراق والكويت  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦٢

.   احلالة فيما يتعلق بالعراق  -بـاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨٣

  املسائل املواضيعية

النتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن ا  -  ٣٦  
.   ١٩٩١اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١٦
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احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من     
واندا واملواطنني الروانديني االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم ر

املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلـــة املرتكبة فــي أراضي الدول 
.   ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير و  ١ااورة بني  . . . . . . . . . . . . . .١٠١٦

.   األطفال والرتاع املسلح  -  ٣٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣٧

.   الم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابيةاألخطار اليت دد الس  -  ٣٨   . . . . . . . . . . . . . .١٠٥٥

.   محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة  -  ٣٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩٦

.   األسلحة الصغرية  -  ٤٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٨

.   مسائل عامة متصلة باجلزاءات  -  ٤١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢٧

.   البنود املتعلقة بصون السالم واألمن الدوليني  -  ٤٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٣٠

التحديات  -وليني: دور جملس األمن يف األزمات اإلنسانية صون السالم واألمن الد  -ألف     
.   والدروس املستفادة والطريق إىل املستقبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٣٠

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني: فريوس نقص املناعة   -بـاء     
.   البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية . . .١١٣٣

.   صون السالم واألمن الدوليني: دور جملس األمن يف دعم إصالح قطاع األمن  - جيم      . . . .١١٣٦

.   صون السالم واألمن الدوليني  -دال      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٣٩

.   املرأة والسالم واألمن  -  ٤٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤٧

.   املصاحلة الوطنية يف مرحلة ما بعد الرتاع: دور األمم املتحدة  -  ٤٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦٤

.   واتمع املدين عمال التجاريةباألالبنود املتعلقة   -  ٤٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦٧

.   الصراعبعد  مايوحفظ السالم وبناء السالم ف الصراعيف منع  األعمال التجاريةدور   -ألف      .١١٦٧

.   الصراعدور اتمع املدين يف بناء السالم بعد انتهاء   -بـاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧٠

.   السلميةبالوسائل ازعات وتسوية املن الصراعاتدور اتمع املدين يف منع نشوب   - جيم      . .١١٧٢

.   البنود املتعلقة بعدم االنتشار  -  ٤٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧٦

.   عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧٦
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.   عدم االنتشار  -بـاء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨١

.   عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  - جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩٤

.   عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  -  ٤٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩٨

.   األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا  -  ٤٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٠٥

.   م واألمن الدولينيسلالبنود املتعلقة بدور املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون ال  -  ٤٩   . . . . .١٢٠٩

.   التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف عمليات حتقيق االستقرار  -ألف      . . . . . .١٢٠٩

.   بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف صون السالم واألمن الدوليني التعاون  -بـاء      . . .١٢١٥

صون  جمال االحتاد األفريقي، يف وخباصةالعالقة بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية،   - جيم     
.   السالم واألمن الدوليني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢٠

.   م واألمن الدولينيدور املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون السال  -دال      . . . . . . .١٢٢٤

.   وبناء السالم الصراعاتاجلوانب املدنية إلدارة   -  ٥٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢٦

.   البنود املتعلقة بسيادة القانون  -  ٥١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢٩

.   العدالة وسيادة القانون: دور األمم املتحدة  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢٩

.   م واألمن الدولينيالدويل: سيادة القانون وصون السلتعزيز القانون   -بـاء      . . . . . . . . . .١٢٣٢

.   بناء السالم يف مرحلة ما بعد الرتاع  -  ٥٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣٤

.   األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني  -  ٥٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤٦

موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للمملكة  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة   -  ٥٤  
.   ةاملتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم املتحد . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥١

.   بعثة جملس األمن  -  ٥٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥٥

.   اإلحاطات  -  ٥٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧٧
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  متهيدية مالحظة    

يركــز الفصــل الثــامن مــن مرجــع املمارســات علــى مضــمون كــل مســألة مدرجــة             
جـدول أعمـال جملــس األمـن تتعلــق مبسـؤوليته عـن صــون السـالم واألمــن الـدوليني. ويــوفر         يف

. )١(بشأن كل بند حملـة عامـة عـن سـياقها السياسـي     درس السلسلة الكاملة من إجراءات الس 
ويغطـي نطـاق البنــود بشـكل واســع البنـود الــيت ميكـن االعتبــار بأـا تنــدرج يف إطـار الفصــلني        

  السادس والسابع من امليثاق.

ويشكِّل استعراض إجراءات الس الوارد يف الفصل الثامن من مرجع املمارسات إطارا   
ورات اإلجرائية املسجلة يف الفصول مـن األول إىل السـابع والنقاشـات    ميكن النظر داخله يف التط

القانونية والدستورية املسـجلة يف الفصـول مـن العاشـر إىل الثـاين عشـر. ويـدرس الفصـل السـابع          
  .أيضا اجلوانب املوضوعية ملمارسات الس اليت ال تغطيها بقية فصول مرجع املمارسات

سب املنطقة، تيسـريا لألغـراض املرجعيـة، مـع إضـافة      وتصنف بنود جدول األعمال حب  
فئـة للقضـايا املواضـيعية. وداخـل كـل منطقـة، تـرد البنـود وفـق ترتيـب تـواريخ إدراجهــا ألول            

  يف قائمة املسائل املعروضة على الس.  مرة

وبوجه عام، يغطي كل من األقسام مجيع اإلجراءات املتعلقة ببند معـين. ويف حـاالت     
ة، من أجـل حتسـني اتسـاق الـنص، جـرى مجـع البنـود املتصـلة فيمـا بينـها حتـت عنـوان             استثنائي

  .“... البنود املتعلقة بـ”

واملواد الواردة يف الفصل الثامن مستقاة من اجللسات الرمسية للمجلـس، وهـي تشـمل      
سـائل،  موجزات للبيانات املدىل ا يف الس وجلميع وثـائق الـس، مبـا يف ذلـك التقـارير والر     

. ويضم الفصل أيضا ملخصات جلميع املقـررات الـيت اختـذت    )٢(اليت أحيلت إليه أثناء اجللسات
  .)٣(يف جلسات الس الرمسية تلك

__________ 

ــا  اجللســـات والوثـــائق الرمسيـــة   مرجـــع ممارســـات جملـــس األمـــن يغطـــي   )١(   لـــس األمـــن. وقـــد نوقشـــت أيضـ
 .ء السالفصل بعض املسائل اليت جرى النظر فيها، يف املشاورات غري الرمسية بني أعضا  هذا  يف

ترد وثائق أخرى تتعلق ببند معني لكنها غري مذكورة يف اجللسـة الرمسيـة للمجلـس يف التقريـر السـنوي لـس         )٢(  
 .األمن إىل اجلمعية العامة

 .فهرس وقائع جملس األمنتستند املوجزات إىل تلك الواردة يف   )٣(  
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وكل قسم منظَّم حول املقررات اليت اختذها الـس بشـأن كـل بنـد مـن بنـود جـدول          
رر. أمـا اجللسـات الـيت    األعمال. وترد مجيع اجللسات املفضية إىل مقرر حتـت عنـوان ذلـك املقـ    

  .“املداوالت”ال تفضي إىل مقرر فهي جمموعة حتت عنوان 

وحينما يدرج الس بندا جديدا يف جدول أعمالـه، فـإن القسـم الـذي يتضـمن نظـره         
  .“اإلجراءات األولية”يف هذا البند ألول مرة حيمل عنوان 

سـات. ويف بعـض   وقد جمعت بعض اجللسات، وترد حملـة عامـة عـن مجيـع وقـائع اجلل       
تلك احلاالت، جمعت أيضا القرارات املتشاة، اليت عادة ما جتـدد واليـات هيئـة فرعيـة وهـي      
  تتخذ دون نقاش. ويف تلك احلاالت، تقدم حملة عامة موجزة عن األحكام الرئيسية للقرارات.

ــات           ــوات يف إحــدى بعث ــدان املســامهة بق ــع البل ــودة م ــائع اجللســات املعق ــرض وق وتع
  السالم مع البند الذي يغطي تلك البعثة.  ظحف

ــودة بصــورة ســرية يف حاشــية للجلســة          ــة املعق ــات عــن اجللســات الرمسي ــرد معلوم وت
  املفتوحة الالحقة.

دعـوا   نوما مل يذكر خالف ذلك، فـإن ممثلـي الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـذي         
مـن النظـام الـداخلي املؤقـت      ٣٧للمشاركة يف إجراءات الس جرت دعـوم مبوجـب املـادة    

  .)٤(٣٩للمجلس، ودعي مجيع املتكلمني اآلخرين مبوجب املادة 

ومـــا مل يـــذكر خـــالف ذلـــك، فـــإن مشـــاريع القـــرارات أُعـــدت خـــالل مشـــاورات     
  السابقة.  الس
__________ 

 .انظر الفصل الثالث ملزيد من املعلومات  )٤(  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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  أفريقيا

  احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية -  ١
    

ة مــن القــرارات الــيت اختــذها جملــس األمــن يف الفتــر   

ــاير   ٣٠ ــانون الثاين/ينـ تشـــرين  ٢٨ إىل ٢٠٠٤كـ

)، ٢٠٠٤( ١٥٢٣: ٢٠٠٥/أكتــــــــــــــــوبر األول

)، ٢٠٠٤( ١٥٧٠ )، و٢٠٠٤( ١٥٤١ و

  )٢٠٠٥( ١٦٣٤)، و ٢٠٠٥( ١٥٩٨ و

 ٥١٧٠و  ٤٩٥٧و  ٤٩٠٥يف اجللســــــــــــــــــــــــات   
، باإلمجــاع ودون )٢(اختــذ جملــس األمــن قــرارات ،)١(٥٢٩٥ و

ــة األمــم    ــة بعث ــها والي املتحــدة لالســتفتاء مناقشــة، مــدد مبوجب
، وأكـد جمـددا دعمـه    )٣(الصحراء الغربية لفترات ستة أشهر يف

خلطة السالم وجلهود األمني العام ومبعوثة الشخصي، اسـتنادا  
__________ 

الفتـرة، إضـافة إىل اجللسـات املغطـاة يف هـذا الفـرع،        خالل هذه  )١(  
البلــدان املســامهة  عقــد الــس عــددا مــن اجللســات الســرية مــع   

ــة،     ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربي بقــوات يف بعث
)، املرفـق الثـاين، القسـمني ألـف     ٢٠٠١( ١٣٥٣مبوجب القـرار  

ــات يف   ــدت اجللســــ ــاء. وعقــــ ــان/أبريل  ٢٨وبــــ  ٢٠٠٤نيســــ
(اجللســة   ٢٠٠٤كــانون الثاين/ينــاير   ٢٣ )، و٤٩٥٥ (اجللســة
(اجللســـــــة  ٢٠٠٤تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ٢٥ )، و٤٩٠٢
ــان/أبريل  ٢٢ )، و٥٠٦٢ ــة  ٢٠٠٥نيســــــ )، ٥١٦٧(اجللســــــ

)، ٥٢٩١(اجللســـــــة  ٢٠٠٥تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ٢٤ و
ــان/أبريل  ٢٥ و ــة  ٢٠٠٦نيسـ ــرين  ٢٥ )، و٥٤٢٠(اجللسـ تشـ

 نيســــــان/ ٢٠ )، و٥٥٥٣لســــــة (اجل ٢٠٠٦األول/أكتــــــوبر 
ــل ــة  ٢٠٠٧ أبريـــــ ــرين األول/ ٢٦ )، و٥٦٦٥(اجللســـــ  تشـــــ

 .)٥٧٧٠(اجللسة  ٢٠٠٧  أكتوبر

 ١٥٧٠ )، و٢٠٠٤( ١٥٤١ )، و٢٠٠٤( ١٥٢٣القـــــــرارات   )٢(  
 .)٢٠٠٥(  ١٦٣٤ )، و٢٠٠٥( ١٥٩٨ )، و٢٠٠٤(

، الـذي  ٤٩٠٥)، املتخـذ يف اجللسـة   ٢٠٠٤( ١٥٢٣عدا القرار   )٣(  
 .أشهر  والية البعثة لفترة ثالثةمدد الس مبوجبه 

رير األمـــني العـــام عـــن احلالـــة  إىل التوصـــيات الـــواردة يف تقـــا
  .)٤(يتعلق بالصحراء الغربية  فيما

أنشـطة  وقدم األمـني العـام يف تقـاريره معلومـات عـن        
مبعوثه الشخصي؛ وعن إطالق اجلبهة الشعبية لتحرير السـاقية  
احلمـــراء ووادي الـــذهب (جبهـــة البوليســـاريو) ســـراح مجيـــع 
ــة املعــتقلني السياســيني واألشــخاص    أســرى احلــرب وعــن حال
اهويل املصري؛ وعـن تنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة؛ واحلالـة األمنيـة        

كرية؛ ومشـكلة اهلجـرة   يف املنطقة وانتهاكات االتفاقات العسـ 
الشرعية. وفيمـا يتعلـق بأنشـطة مبعوثـه الشخصـي، أمجـلَ        غري

بإجياز التطورات الرئيسية للمفاوضات منذ البدايـة، وال سـيما   
تنفيـذها؛   االتفاق على خطة التسـوية وعـدم رغبـة الطـرفني يف    

واملقترح املتعلق مبشروع اتفاق إطاري ورفضه الحقا من قبـل  
واجلزائر؛ واخليارات األربعة املعروضـة علـى    جبهة البوليساريو

جملس األمـن الـيت مل تكـن لتقتضـي موافقـة الطـرفني؛ وأخـريا،        
خطة السالم املقترحة لتقرير شـعب الصـحراء الغربيـة ملصـريه.     
وبشأن هذه النقطة األخرية، أحاط األمني العام أعضاء الـس  

ب علمــا بالتقــدم احملــرز يف االجتماعــات مــع ســلطات املغــر      
ــة        ــت جبه ــا وافق ــه بينم ــى أن ــاريو. وشــدد عل ــة البوليس وجبه
ــر املغــرب بوضــوح أن احلــل       ــى املقتــرح، ذك ــاريو عل البوليس
القائم على احلكم الذايت ال ميكـن إال أن يكـون ائيـا، رافضـا     
ــرب       ــذا اعت ــة االســتقالل. ول ــة أو إمكاني ــة االنتقالي فكــرة املرحل

ين إىل حـد كـبري،   متباعـد  األمني العام أن موقفي الطرفني ظـال 
وهو وضع يشري، حينما تضاف إليـه البيانـات العامـة الشـديدة     

__________ 

  )٤(  S/2004/39 و ،S/2004/325 و ،S/2004/827 و ،S/2005/254 ،
 .S/2005/648 و
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اللهجــة الــيت تصــدر بشــكل دوري عــن الطــرفني، فضــال عــن   
ــة      ــوق اإلنســان، إىل إمكاني ــهاكات حق ــاءات انت مظــاهر وادع
تدهور احلالة يف ظل غياب حل مقبول من الطرفني مـن شـأنه   

ضـح مـن اإلجـراءات    كفالة حتقيق املصري. وأضاف أنه من الوا
معارضــة ألي حــل غــري  مثــة الــيت اختــذها الــس يف املاضــي أن

تــوافقي، األمــر الــذي يضــع الــس أمــام خيــارين: إــاء بعثــة   
األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة وإعــادة مســألة   

الســعي جمــددا حلمــل  الصــحراء الغربيــة إىل اجلمعيــة العامــة؛ أو
  السالم وتنفيذها. الطرفني على قبول خطة

وعلــى مــدى تلــك اجللســات، وجــه انتبــاه الــس إىل   
ــور، إىل أن     ــة أم ــن املغــرب أشــارت، يف مجل ــف ”رســالة م مل

ــة احملتجــزين يف األراضــي    االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق املغارب
زال مفتوحا، وأعربت عن القلـق إزاء الظـروف    ما “اجلزائرية

ه االنتبــاه أيضــا إىل رســالة . ووجــ)٥(يف خمــيم تنــدوف لالجــئني
من اجلزائـر، ردت علـى رسـالة املغـرب، وذكـرت أن املغـرب       

بدل االعتراف بأخطائه مـن حيـث اجلـرائم الـيت ارتكبـها يف      ”
إىل  ، عمـــد“حـــق الشـــعب الصـــحراوي طـــوال ثالثـــة عقـــود

ــري  ذم” ــى أن   “جــاره اجلزائ ــالة عل آالف ”. وشــددت الرس
ــة ــذين ال املغارب ــون يف امل ... ال ــذين ينشــغل  “خيمــاتيزال ، ال

الجئــون صـحراويون حــددت مفوضــية  ”حبـاهلم املغــرب، هـم   
الالجــئني هويتــهم حســب األصــول     األمــم املتحــدة لشــؤون  

ــار آخــر   ومل ــامهم خي ــرض    يكــن أم ــدما تع ــرتوح عن ســوى ال
 وطنــهم للغــزو واالحــتالل مــن قبــل اململكــة املغربيــة يف حــني   

ــر اللجــوء بســخاء  لة حبــثّ . واختتمــت الرســا“مــنحهم اجلزائ
جملس األمن على أال يدع املغرب يعرقل إىل مـا ال ايـة تقـدم    

  .)٦(خطة السالم املتعلقة بتقرير شعب الصحراء الغربية ملصريه
__________ 

  )٥(  S/2005/602. 

  )٦(  S/2005/605. 

 ٥٤٣١القرار الذي اختذه جملس األمـن يف جلسـته     

  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٣١يف اجللســـــ ــان/ ٢٨، املعقـــــ  نيســـــ

ــل ــيت أ٢٠٠٦ أبريـ ــن    ، الـ ــل مـ ــو كـ ــا ممثلـ ــات خالهلـ دىل ببيانـ
األرجنــتني ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة والــدامنرك وســلوفاكيا      
وفرنسا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة واليابـان، أدرج      

ــدول أعما  ــؤرخ   الــــس يف جــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــه تقريــ لــ
  .)٧(٢٠٠٦نيسان/أبريل   ١٩

ــره،      ــام بالتفصــيل يف تقري ــاول األمــني الع ــة وتن يف مجل
أنه شـدد علـى أن املسـألة     أمور، جهود مبعوثه الشخصي. بيد

ــاب الكامــل التفــاق      ــة مــن اجلمــود بســبب الغي ظلــت يف حال
بشأن كيفية متكني شـعب الصـحراء الغربيـة مـن ممارسـة حقـه       

أي خطــة جديــدة  يف تقريــر املصــري. والحــظ األمــني العــام أن 
بعد منها خيـار  ستواجه يف بدايتها برفض من املغرب ما مل يست

إجــراء اســتفتاء علــى االســتقالل. ولكــن األمــم املتحــدة لــيس   
بوسعها تأييد خطة تستبعد إجـراء اسـتفتاء حقيقـي يف الوقـت     
الذي تعلن فيه أا تعمل على كفالة حق تقرير املصري. وذكـر  
أن استمرار الطريق املسدود الراهن إىل ما ال اية غـري مقبـول   

وأن اخليــار الوحيــد املتبقــي هــو   “سيفضــي إىل العنــف”ألنــه 
إجــراء مفاوضــات مباشــرة دون شــروط مســبقة. ومــع ذلــك،  

حني لن يعترف أي بلد بأنـه يؤيـد اسـتمرار     يف فقد الحظ أنه
ــا      ــكالن معــ ــاملني يشــ ــة عــ ــح أن مثــ ــن الواضــ ــود، فمــ اجلمــ

باإلذعان إىل استمرار ذلك اجلمـود، مهـا: عـدم     “قويا إغراء”
ة متقدمــة يف جــدول األعمــال احــتالل الصــحراء الغربيــة مكانــ

السياسي احمللي؛ وتعليق أمهيـة كـبرية علـى اسـتمرار العالقـات      
الطيبــة بــني املغــرب واجلزائــر. واختــتم مشــددا علــى أن جملــس 

ــيس بوســعه االنتظــار حــىت   ــدهور مســألة الصــحراء   األمــن ل تت
__________ 

  )٧(  S/2006/249 ١٦٣٤، مقدمة مبوجب القرار )٢٠٠٥(. 
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ــة مــن جمــرد مصــدر حمتمــل لعــدم االســتقرار يف    ــة  الغربي املنطق
ألمن الدوليني، بل ينبغي له بدال من ذلـك  ديد للسالم وا إىل

  العمل من أجل بدء املفاوضات.

ووجه الرئيس (الصني) انتباه الس إىل رسـالتني مـن     
نيسان/أبريل على التوايل  ٢٦ و ٢٤اجلزائر وناميبيا مؤرختني 

احــتالل الصــحراء ”تعــربان عــن القلــق إزاء حمــاوالت تشــريع   
ل تقـوم علـى إنكـار حـق     مـن خـالل مقترحـات حبلـو     “الغربية

ــوي خلطــة        ــد ق ــن تأيي ــر مصــريه؛ وتعربــان ع الشــعب يف تقري
  .)٨(السالم اليت وافق عليها جملس األمن

وشدد أغلب املمثلني علـى أـم صـوتوا لصـاحل متديـد        
والية بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة علـى       

قيقــي أمـل أن يسـتخدم الطرفــان هـذا الوقـت إلحــراز تقـدم ح     
ــه    صــوب التوصــل إىل حــل   ــهما. وأكــدوا أيضــا أن ــول من مقب

يســعهم أن يفرضــوا حــال، ولــذا جيــب أن تكــون أي خطــة   ال
. وإذ الحــظ ممثــل الواليــات املتحــدة أن )٩(مقبولــة مــن اجلميــع

حكــم ذايت ”املغــرب أعــرب عــن تصــميمه علــى تقــدمي خطــة  
قويـة وذات  ”، فإنه شجع املغـرب علـى تقـدمي خطـة     “لإلقليم
ــية    “قيةمصـــدا ــة تفاوضـ علـــى أمـــل أن تشـــكل أساســـا لعمليـ

. وشـدد ممثـل مجهوريـة ترتانيـا     )١٠(جديدة بقيادة األمم املتحدة
تقريـر املصـري    املتحدة على أن حق شعب الصـحراء الغربيـة يف  

  .)١١(ال ميكن أن خيضع ألي شروط مسبقة
__________ 

  )٨(  S/2006/258  (اجلزائر) وS/2006/266 (ناميبيا). 

  )٩(  S/PV.5431٣ (الواليــــات املتحــــدة)؛ الصــــفحة   ٢حة ، الصــــف 
ــفحتان   ــدة)؛ الصــ ــة املتحــ ــان)؛  ٤-٣(اململكــ ــدامنرك، اليابــ (الــ

(فرنسـا، سـلوفاكيا،    ٥-٤(األرجنـتني)؛ الصـفحتان    ٤ الصفحة
 .مجهورية ترتانيا املتحدة)

 .٢املرجع نفسه، ص   )١٠(  

 .٤املرجع نفسه، ص   )١١(  

ووجــه الــرئيس انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرار قدمــه   
انيا وفرنسا واململكـة املتحـدة والواليـات    االحتاد الروسي وإسب

؛ وطُـــرح مشـــروع القـــرار بعـــد ذلـــك للتصـــويت )١٢(املتحـــدة
)، الذي قـرر  ٢٠٠٦( ١٦٧٥واعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

  مبوجبه الس مجلة أمور:

طلب إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا عـن احلالـة يف الصـحراء       
  الوالية؛  الغربية قبل اية فترة

ر متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء  قــر  
ــة إىل  ــوبر   ٣١الغربي ــد  ٢٠٠٦تشــرين األول/أكت ؛ قــرر إبقــاء املســألة قي

  نظره.
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٢٠القرار   

تشـــــــرين  ٣١ املعقـــــــودة يف ٥٥٦٠يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

 األول/تشـــرين  ٣١، املعقــودة يف  ٥٥٦٠يف اجللســة    

، اليت أدىل ببيانات خالهلا ممثلو كل من فرنسـا  ٢٠٠٦أكتوبر 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة، أدرج الـس يف جـدول   

ــؤرخ    ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــه تقريــ ــرين األول/ ١٦أعمالــ  تشــ

  .)١٣(٢٠٠٦  أكتوبر

وذكر األمني العـام يف تقريـره، أن املغـرب مسـتمر يف       
ــم     ــرح احلك ــل بشــأن مقت ــه يف    العم ــر تقدمي ــذي ينتظ ــذايت ال ال

األشهر القليلة املقبلة، بينما أعادت جبهة البوليساريو متسـكها  
حبــق شــعب الصــحراء الغربيــة يف حــق تقريــر املصــري، علــى أن  
ــرزت      ــار االســتقالل. وبينمــا أف ميــارس يف اســتفتاء يشــمل خي

، فحينمـا  “اجتاها عامـا إىل االستسـالم للوضـع الـراهن    ”احلالة 
ــئل ــؤو سـ ــلون   مسـ ــانوا يفضـ ــا إذا كـ ــاريو مـ ــة البوليسـ لو جبهـ

__________ 

  )١٢(  S/2006/268. 

  )١٣(  S/2006/817١٦٧٥ب القرار ، مقدمة مبوج )٢٠٠٦(. 
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استمرار مجود املوقف أم املفاوضات من دون شروط مسـبقة،  
ردوا بــأم يفضــلون اســتمرار اجلمــود، بــالرغم مــن إدراكهــم  

. “شــأن هــذا أن يــؤدي إىل جتــدد النضــال املســلح      مــن أن”
ــى أن  ــدد علــ ــوح إىل”وشــ ــهج املفتــ ــة النــ ــا ال ايــ إزاء  “مــ
ده الكفيـل بـأن يكـون مثمـرا، وأن الفشـل      املفاوضات هو وح

مفاوضــــات مــــن شــــأنه أن يســــدد نكســــة خطــــرية  بــــدء يف
اعتراف دويل بسـيادته علـى    التواق للحصول على”للمغرب، 

، وكــذلك جلبهــة البوليســاريو، الــيت تواجــه “الصــحراء الغربيــة
أكثــر اعتيــادا علــى الســيادة ”خطــر أن يصــبح اتمــع الــدويل 

. وأوصــى الــس بــأن يــدعو “ء الغربيــةاملغربيــة علــى الصــحرا
الطرفني، ومعهما اجلزائـر وموريتانيـا، للـدخول يف مفاوضـات     

بقة للتوصــل إىل حــل سياســي يرضــى    دون شــروط مســ  مــن
الطرفــان، يرتــب إلعمــال حــق شــعب الصــحراء الغربيــة يف  بــه

  حتقيق املصري.

ــات      ــة املتحـــدة والواليـ ــا واململكـ ــو فرنسـ وشـــدد ممثلـ
م يتوقعــون أن يســتغل الطرفــان متديــد واليــة  املتحــدة علــى أــ

بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة ملــدة ســتة   
أشهر للتفاوض جبدية ونشـاط علـى حـل مقبـول مـن اجلميـع،       

قبل الـس.   من وكرروا التأكيد على عدم إمكانية فرض حل
ــات     وعــالوة علــى ذلــك، أكــد ممــثال اململكــة املتحــدة والوالي

حدة أن بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة      املت
ليســت بــديال جمــديا حلــل دائــم. وحــث كــذلك ممــثال فرنســا    

بسـرعة لتقـدمي اقتـراح     كوالواليات املتحدة املغرب على التحر
  .)١٤(شامل وذي مصداقية للحكم الذايت

ويف اجللســـة نفســـها، وجـــه الـــرئيس (اليابـــان) انتبـــاه   
االحتـاد الروسـي وإسـبانيا     قـرار مقـدم مـن    الس إىل مشـروع 
__________ 

  )١٤(  S/PV.5560 ٣ (الواليــات املتحــدة)؛ الصــفحة ٣-٢، الصــفحتان 
 .(اململكة املتحدة) ٣(فرنسا)؛ الصفحة 

؛ وطُـــرح )١٥(وفرنســـا واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة
مشروع القرار بعد ذلك للتصويت واعتمـد باإلمجـاع بوصـفه    

  )، قرر الس مبوجبه مجلة أمور منها:٢٠٠٦( ١٧٢٠القرار 

طلب إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا عـن احلالـة يف الصـحراء       
  الوالية؛  غربية قبل اية فترةال

قــرر متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء     
  ؛٢٠٠٧نيسان/أبريل   ٣٠  الغربية إىل

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره.  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٥٤القرار   

ــته  ــودة يف ٥٦٦٩يف جلســــ ــان/ ٣٠ املعقــــ  نيســــ

  ٢٠٠٧  أبريل

ــة    ــودة يف ا، ٥٦٦٩يف اجللســـــ ــان/ ٣٠ملعقـــــ  نيســـــ

، الــيت أدىل خالهلــا ممثــل جنــوب أفريقيــا ببيــان،  ٢٠٠٧ أبريــل
ــؤرخ      ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال أدرج ال

  .)١٦(٢٠٠٧نيسان/أبريل   ١٣

وقـــدم األمـــني العـــام يف تقريـــره معلومـــات، يف مجلـــة   
أمور، عن أحدث املبـادرات الـيت قـام ـا الطرفـان بشـأن حـل        

املبــادرة املغربيــة للتفــاوض علــى ”اع. وقــدم ممثــل املغــرب الــرت
الــيت ميكــن أن تتخــذ   “وضــع احلكــم الــذايت ملنطقــة الصــحراء  

ــاوض والتســوية  ” ــدم “أساســا للحــوار والتف ــني  ، بينمــا ق األم
العام جلبهة البوليساريو وثيقة تلخص موقف اجلبهـة، وهـو أن   

سـتعمار  مسألة الصحراء الغربيـة مشـكلة مـن مشـاكل إـاء اال     
ينبغي حلها على أساس تطبيـق مبـدأ تقريـر املصـري، وأن إجيـاد      
حـل للـرتاع يكمـن يف ممارســة شـعب الصـحراء الغربيـة للحــق       
املشروع يف تقرير املصري عـن طريـق إجـراء اسـتفتاء. وأوصـى      

__________ 

  )١٥(  S/2006/850. 

  )١٦(  S/2007/202 ١٧٢٠، مقدمة مبوجب القرار )٢٠٠٦(. 
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األمني العام مـرة أخـرى الـس بـأن يـدعو الطـرفني، ومعهمـا        
ت مــن دون شــروط اجلزائــر وموريتانيــا، للــدخول يف مفاوضــا

مســبقة للتوصــل إىل حــل سياســي يرضــى بــه الطرفــان، يرتــب  
  إلعمال حق شعب الصحراء الغربية يف حتقيق املصري.

وأعــرب ممثــل جنــوب أفريقيــا عــن األســف إزاء عــدة    
جوانب من مشروع القرار املطروح على الس، مبـا يف ذلـك   

ــاريت   ــتخدام عبــ ــداقية ”اســ ــمة باملصــ ــارة   “املتســ ــد اإلشــ عنــ
اجلهود الذي بذهلا املغرب، إذ أوصلت املعىن غري املقصـود   إىل

الــذي يفيــد أن خطــة املغــرب أكثــر جــدارة مــن خطــة جبهــة    
ــات   ــاريو، والكلمــ ــة  ”البوليســ ــدما بالعمليــ ــي قــ ، )١٧(“املضــ

تشكَّل حكما مسبقا على احلالة املطروحة. واشـتكى أيضـا    إذ
سـاعة للبـت يف مشـروع     ٢٤من أن وفد بلده أُعطي أقل مـن  

قرار. ومع ذلـك، شـدد علـى أنـه قـرر تأييـد مشـروع القـرار         ال
على مضض ألنه ال يريد أن يعـوق يئـة أسـاس مشـترك تتـاح      
فيه للشعب املغـريب وشـعب الصـحراء الغربيـة الفرصـة إلجـراء       

  .)١٨(مفاوضات بينهما

ــس إىل        ــاه ال ــة املتحــدة) انتب ــرئيس (اململك ــه ال ووج
ــن االحتــاد الروســ    ــدم م ــرار مق ي وإســبانيا وفرنســا  مشــروع ق

؛ وطُــرح مشــروع  )١٩(واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة   
ذلـك للتصــويت واعتمـد باإلمجــاع بوصـفه القــرار     القـرار بعــد 

  )، الذي قرر الس مبوجبه مجلة أمور منها:٢٠٠٧( ١٧٥٤
__________ 

) علـى  ٢٠٠٧( ١٧٥٤تنص الفقرة اخلامسة مـن ديباجـة القـرار      )١٧(  
ط علماً باملقترح املغـريب الـذي قـدم إىل األمـني     وإذ حيي”ما يلي: 
، وإذ يرحـب بـاجلهود املغربيـة    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١١العام يف 

ــة      ــدماً بالعملي ــة إىل املضــي ق ــة واملصــداقية والرامي املتســمة باجلدي
صوب التسوية؛ وإذ حييط علماً أيضـاً مبقتـرح جبهـة البوليسـاريو     

 “.٢٠٠٧أبريل نيسان/ ١٠املقدم إىل األمني العام يف 

  )١٨(  S/PV.5669 ٣-٢، الصفحتان. 

  )١٩(  S/2007/238. 

أهاب بـالطرفني أن يـدخال يف مفاوضـات بـال شـروط مسـبقة         
  وحبسن نية؛

رعايتـه،   ن يضع هذه املفاوضات حتـت أ طلب إىل األمني العام  
  ودعا الدول األعضاء إىل تقدمي الدعم املالئم هلذه احملادثات؛

ــب إىل   ــول    طل ــدم، حبل ــام أن يق ــني الع ــه  ٣٠األم حزيران/يوني
، تقريرا عن حالة هذه املفاوضات والتقدم احملـرز فيهـا قبـل ايـة     ٢٠٠٧

  فترة الوالية؛

تحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء قــرر متديــد واليــة بعثــة األمــم امل   
  .٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣١الغربية إىل 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٨٣القرار   

 تشـرين األول/  ٣١ املعقـودة يف  ٥٧٧٣يف جلسته 

  ٢٠٠٧أكتوبر 

 تشـــرين األول/ ٣١، املعقــودة يف  ٥٧٧٣يف اجللســة    

ببيـان،  ، اليت أدىل خالهلـا ممثـل جنـوب أفريقيـا     ٢٠٠٧أكتوبر 
ــؤرخ      ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال أدرج ال

  .)٢٠(٢٠٠٧نيسان/أبريل   ١٩

ــره، بشــأن االجتماعــات      وذكــر األمــني العــام يف تقري
املعقودة بني الطرفني، أما أكدا احترامهما حلق تقريـر املصـري   
والتزامهما بالتعاون مـع األمـم املتحـدة، فضـال عـن االعتـراف       

لقـائم احلـايل غـري مقبـول. بيـد أن موقفيهمـا ظـال        الوضع ا بأن
متباعدين متامـا ومل تسـتأنف املفاوضـات. ومتثلـت املشـكالت      

الشـروط  ”والتمييـز بـني    “تقريـر املصـري  ”الرئيسية يف تعريف 
. وشـرح أن مطلـب املغـرب    “املواقف األساسية” و “املسبقة

ــاالعتراف بســيادته علــى  ــة، ومطلــب جبهــة    ب الصــحراء الغربي
ــإجراء   الب ــيم بـ ــهائي لإلقلـ ــأن يبـــت يف الوضـــع النـ وليســـاريو بـ

استفتاء يشمل االستقالل كأحد اخليارات املطروحة، مل يقبـل  
__________ 

  )٢٠(  S/2007/619 ١٧٥٤، مقدمة مبوجب القرار )٢٠٠٧(. 
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مــا كشــرطني مســبقني، بــالرغم مــن أنــه كــان معروفــا علــى   
نطاق واسع أمـا كانـا املـوقفني األساسـيني للطـرفني. بيـد أن       

ف هــذين املــوقفني األساســـيني حــاال دون مناقشـــة كــل طـــر    
ملقترح الطرف اآلخر جبدية. وأوصى جملـس األمـن بـأن يـدعو     

، مبــا يكفــل “مفاوضــات حقيقيــة”الطــرفني إىل أن يــدخال يف 
  ).٢٠٠٧( ١٧٥٤تنفيذا أوىف للقرار 

وأعـــرب ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا عـــن األســـف لكـــون   
مشــروع القــرار املعــروض علــى الــس مل يشــمل أي ذكــر       

الغربيــة، واعتــرب أن  النتــهاكات حقــوق اإلنســان يف الصــحراء 
يرفـع صـوته عنـدما    ”هذا االمتنـاع، يف حـني أن جملـس األمـن     

ــن       ــوق اإلنســان يف أجــزاء أخــرى م ــر مبســائل حق ــق األم يتعل
، من شأنه أن ينظر له بوصـفه كـيال مبكيـالني مـن قبـل      “العامل

الكيــل مبكيــالني هــو ســبب عــدم  ”هــذا  الــس. وأضــاف أن
حممـل   ات هـذا الـس علـى   أخذ الناس يف بعض األحيان قـرار 

ــد ــاوالت    “اجلـ ــه احملـ ــزال تدهشـ ــده ال تـ ــد بلـ ــر أن وفـ . وذكـ
املتواصلة من بعض أعضاء هذا الس سـعيا منـهم إىل وصـف    

جهــدا جــديا وذا مصــداقية للمضــي ”االقتــراح املغــريب بكونــه 
والواقع هو أن االقتراح املغريب للحكم الـذايت  “. ُقدما يف احلل

ــة اجلا   ــة أحادي ــو حماول ــن     ه ــع الســكان الصــحراويني م ــب ملن ن
ــة      ــرب أن أي حماولـ ــريهم. واعتـ ــر مصـ ــم يف تقريـ ــال حقهـ إعمـ

إلعطــــاء األفضــــلية القتــــراح علــــى آخــــر ســــتقوض عمليــــة  
املفاوضات. ويف اخلتام، ذكر أن احلاجة إىل متديـد واليـة بعثـة    

صــحراء الغربيــة هلــا مــن األمهيــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف ال
  .)٢١(ع القرار بالرغم من التحفظاتيكفي لتأييد مشرو  ما

ووجه الرئيس (غانـا) انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار        
مقدم من االحتـاد الروسـي وإسـبانيا وفرنسـا واململكـة املتحـدة       

؛ وطُــرح مشــروع القــرار بعــد ذلــك     )٢٢(والواليــات املتحــدة 
)، ٢٠٠٧( ١٧٨٣للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

  ه مجلة أمور منها:وقرر الس مبوجب

أهاب بـالطرفني أن يـدخال يف مفاوضـات بـال شـروط مسـبقة         
  وحبسن نية؛

 كــانون الثــاين/ ٣١طلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم، حبلــول     
حالة هذه املفاوضات والتقدم احملـرز فيهـا قبـل     ، تقريرا عن٢٠٠٨يناير 

  اية فترة الوالية؛

ســتفتاء يف الصــحراء قــرر متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لال   
  .٢٠٠٨نيسان/أبريل   ٣٠  الغربية إىل

__________ 

  )٢١(  S/PV.5773 ٣-٢، الصفحتان. 

  )٢٢(  S/2007/637. 
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  احلالة يف ليربيا -  ٢

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٣٢القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٤٩٢٥األم  آذار/ ١٢املعق

    ٢٠٠٤ مارس

ــة    ــودة يف  ،)١(٤٩٢٥يف اجللسـ ــارس  ١٢املعقـ آذار/مـ
 مشـروع  ، وجه الرئيس (فرنسا) انتباه جملس األمن إىل٢٠٠٤

واقتـــرح للتصـــويت بعـــد ذلـــك، واعتمـــد باإلمجـــاع  .)٢(قـــرار
)، الــذي قــرر ٢٠٠٤( ١٥٣٢ودون مناقشــة، بوصــفه القــرار 

مبوجبــه الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق    
  األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

قــرر أنــه، مــن أجــل منــع الــرئيس الليــربي الســابق، تشــارلز          
ه املباشرين، ال سيما جويل هـاورد تيلـور، وتشـارلز    تايلور، وأفراد أسرت

غريهـم مـن احللفـاء     تيلور االبن، وكبار مسؤويل نظام تيلور السـابق، أو 
الصـلة ـم، الـذين حـددم اللجنـة املنشـأة مبوجـب         يأو الشركاء الوثيق

ــرة  ــرار   ٢١الفقــ ــن القــ ــوال  ٢٠٠٣( ١٥٢١مــ ــتخدام األمــ ــن اســ ) مــ
لعرقلـة اسـتعادة السـالم واالسـتقرار يف      واملمتلكات املختلسة يف التدخل

ليربيا واملنطقة دون اإلقليمية، يتعني على مجيع الـدول الـيت يوجـد لـديها     
ــرار     ــاذ القـ ــاريخ اختـ ــىت تـ ــر  ٢٠٠٣( ١٥٢١حـ ــت آخـ )، أو يف أي وقـ

ــا،     ــرى ميتلكهـ ــادية أخـ ــوارد اقتصـ ــة ومـ ــول ماليـ ــوال أو أصـ ــق، أمـ الحـ
رلز تيلــور، وجويــل يـتحكم فيهــا بشـكل مباشــر أو غـري مباشــر، تشـا     أو

هـــاورد تيلـــور، وتشـــارلز تيلـــور االبـــن، و/أو األفـــراد اآلخـــرين الـــذين  
حـــددم اللجنـــة، مبـــا يف ذلـــك األمـــوال واألصـــول املاليـــة واملـــوارد        

__________ 

عقد الس، خالل هذه الفترة، وإضافة إىل اجللسات اليت يشـملها    )١(  
مــع البلــدان املســامهة  هــذا الفــرع، جمموعــة مــن اجللســات الســرية 

بقوات يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف ليربيا عمـال بـاجلزأين ألـف    
). وعقدت اجللسـات  ٢٠٠١( ١٣٥٣وباء من املرفق الثاين للقرار 

  )، ٥٠٣٤(اجللســــــــــــــــــة  ٢٠٠٤أيلول/ســــــــــــــــــبتمرب  ١٥يف 
ــبتمرب  ١٢و  ــة  ٢٠٠٥أيلول/ســــ  آذار/ ٢٤  )، و٥٢٥٨(اجللســــ

ــارس  ــة  ٢٠٠٦مـ ــبتمرب  ٢٥)، و ٥٣٩٥(اجللسـ  ٢٠٠٦أيلول/سـ
)، ٥٦٤٣(اجللســة  ٢٠٠٧آذار/مــارس  ٢٢)، و ٥٥٣٤(اجللســة 

  ).٥٧٣٧(اجللسة  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٦و 

  )٢(  S/2004/189.  

االقتصــادية األخــرى املوجــودة لــدى الكيانــات الــيت ميتلكهــا أو يــتحكم  
 فيها بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، أي منـهم، أو أي أشـخاص يعملـون      
بــامسهم أو بنــاء علــى توجيهــام ممــن حتــددهم اللجنــة، أن جتمــد دومنــا    
إبطاء مجيع هذه األموال واألصول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى،     
وأن تضمن عدم قيام مواطنيهـا أو أي أشـخاص آخـرين يقيمـون داخـل      
إقليمهـــا بإتاحـــة هـــذه األمـــوال واألصـــول املاليـــة واملـــوارد االقتصـــادية  

، أو غـــري ذلـــك مـــن األمـــوال واألصـــول املاليـــة أو املـــوارد       األخـــرى
االقتصادية األخرى، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، هلـؤالء األشـخاص،       

  أو لصاحلهم؛

أعــاله،  ١قــرر إجــراء اســتعراض للتــدابري املفروضــة يف الفقــرة    
ــى أن جيــري االســتعراض األول      ــل يف الســنة، عل ــى األق مــرة واحــدة عل

، بــاالقتران مــع استعراضــه    ٢٠٠٤ل/ديســمرب  كــانون األو  ٢٢حبلــول 
ــرات    ــب الفقـ ــة مبوجـ ــدابري املفروضـ ــرار   ١٠و  ٦و  ٤و  ٢للتـ ــن القـ مـ

ــراءات   ٢٠٠٣( ١٥٢١ ــن إجــ ــيتخذه مــ ــا ســ ــذ مــ )، وأن يقــــرر عندئــ
  مالئمة.  أخرى

  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٤٩القرار   

ــته  ــودة يف  ٤٩٩١يف جلســـ ــران/ ١٧املعقـــ  حزيـــ

  ٢٠٠٤  يونيه

ــ   حزيران/يونيــــه  ٣، املعقــــودة يف ٤٩٨١ة يف اجللســ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أنــه بصــورة   .)٣(بشــأن ليربيــا
عامـــة ســـاد احتـــرام لوقـــف إطـــالق النـــار واحملافظـــة عليـــه يف  
ــا واألجــزاء األخــرى مــن البلــد منــذ كــانون األول/        مونروفي

وإن كانــت التقــارير قــد أشــارت إىل وقــوع    ٢٠٠٣ديســمرب 
عدد من انتـهاكات وقـف إطـالق النـار الطفيفـة الـيت ارتكبـها        
عناصر من كـل اجلماعات املسلحة الـثالث خـارج العاصـمة.    
وشدد على أنه ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيـام بـه مـن    
أجل تطبيق توصيات إصالح قطاع األخشاب بطريقـة شـفافة   

__________ 

  )٣(  S/2004/428 ١٥٢١، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣(.  
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ــة للم ــة   وقابل ــة االنتقالي ــذها بصــرامة، وأن احلكوم ســاءلة وتنفي
الوطنية لليربيا حترز تقـدما تـدرجييا يف إعـداد طلبـها لالنضـمام      
إىل نظـــام عمليـــة كيمـــربيل إلصـــدار شـــهادات منشـــأ املـــاس. 
وأضــاف أن املســاعدة الــيت تقــدمها بعــض الــدول األعضـــاء       

ربيـا يف  واملنظمات الدولية إىل احلكومة الوطنيـة االنتقاليـة يف لي  
إطار جهودها الرامية إىل إصـالح صـناعة األخشـاب وااللتـزام     
بعمليــة كيمــربيل أمــر حيــوي لــتمكني ليربيــا مــن إحــراز تقــدم  

حتقيـــــق األهـــــداف والغايـــــات املتوخـــــاة يف القـــــرار      حنـــــو
)، األمــــر الــــذي ميكـــــن أن ييســــر إجـــــراء    ٢٠٠٣( ١٥٢١

  استعراض مبكر للجزاءات القائمة.

ــدول     ــس يف جــ ــر  وأدرج الــ ــا التقريــ ــه أيضــ أعمالــ
املرحلـــي الثالـــث لألمـــني العـــام عـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف  

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أن البعثــة واصــلت   .)٤(ليربيــا
ــة      ــا ويئـ ــتقرار يف ليربيـ ــت االسـ ــرد يف تثبيـ ــدم مطـ ــق تقـ حتقيـ
األوضـــاع األمنيـــة الضـــرورية لتنفيـــذ اتفـــاق الســـالم الشـــامل 

ــدمي   ــذلك تقـ ــة، وكـ ــورة تامـ ــدء    بصـ ــانية وبـ ــاعدة اإلنسـ املسـ
االنتعاش على الصعيد الوطين. ونوه إىل أن نشـر قـوات البعثـة    
ــزع       ــامج ن ــذ برن ــد وجيــرى تنفي ــى نطــاق البل كــاد يكتمـــل عل
الســالح والتســريح وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمـــاج. وشــدد  
على أن آليات رصد تنفيذ اتفاق السالم الشامل كانت تعمـل  

ية. ومع ذلك، أشار إىل أن احلالـة األمنيـة   أيضا مبزيد من الفعال
ميكن أن تشهد تقلبات مرة أخرى حـىت اكتمـال نـزع سـالح     
املقاتلني وتسـرحيهم. وناشـد الـدول األعضـاء تقـدمي املسـاعدة       
ــامج إعــادة إدمــاج     ــا وكــذلك لربن إىل جهــاز الشــرطة يف ليربي
 املقــاتلني الســابقني وإعــادة املقــاتلني غــري الليــربيني إىل الــوطن، 
وأشاد بالواليات املتحدة على تقدمي املساعدة من أجـل إعـادة   
هيكلة القوات املسلحة الليربيـة وتدريبـها. ويف اخلتـام، الحـظ     

__________ 

  )٤(  S/2004/430  وCorr.1.  

ــات عــام     ــدء يف األعمــال التحضــريية النتخاب ــة الب  ٢٠٠٥أمهي
بأسرع ما ميكن، بالنظر إىل الصعوبات العديـدة الـيت تواجههـا    

  العملية االنتخابية.

ــة نف   ــاطتني    ويف اجللسـ ــس إىل إحـ ــتمع الـ ــها، اسـ سـ
قدمهما املمثل اخلـاص لألمـني العـام لليربيـا، ورئـيس احلكومـة       

نـــات أدىل ـــا مجيـــع االنتقاليـــة الوطنيـــة لليربيـــا، أعقبتـــهما بيا
  أعضاء الس.

ــة      وأكــد املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لليربيــا أن عملي
حـد كـبري    االنتشار يف مجيع أحناء ليربيا قد حسّـنت األمـن إىل  

على طول حدودها الطويلة وغري املضبوطة. ومع ذلك، أشـار  
إىل أن هناك عالمات مثرية للقلـق ألن بعـض األسـلحة الثقيلـة     
مل يتم تسـليمها حـىت اآلن. وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه يلـزم        
الس أن يؤكد جمدداً تأييده القوي للموعد احملـدد لالنتخـاب   

صــراره علــى إجــراء هــذه  وإ ٢٠٠٥يف تشــرين األول/أكتــوبر 
االنتخابات يف موعدها. وأشار إىل أن التدابري امللموسة جيـري  
اختاذها لتعزيز التعاون بني البعثات، وال سيما تقاسم األصـول  
وتبـادل املعلومــات العسـكرية، بالتعــاون مـع زمالئهــم يف بعثــة    
األمــــم املتحــــدة يف ســــرياليون، وعمليــــة األمــــم املتحــــدة يف   

تب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا. وأخـريا،     ديفوار ومك كوت
سلط الضوء على أن احلكومة االنتقالية الوطنية لليربيـا هـي يف   
حاجة ماسة إىل مصادر يعول عليها من اإليرادات كـي تعمـل   
ــا    بفعاليـــة. ويـــتعني إيـــالء كـــل الـــدعم الـــالزم حلكومـــة ليربيـ

)، ٢٠٠٣( ١٥٢١ميكنـــها مـــن الوفـــاء مبتطلبـــات القـــرار   مبـــا
  .)٥(مح برفع اجلزاءاتويس

وأكد رئيس احلكومة االنتقالية الوطنية لليربيا أنه أتـى    
مناشــدة الـس رفــع  ”إىل الـس لســبب رئيسـي واحــد هـو:    

__________ 

  )٥(  S/PV.4981 ٣٤-٣٢، والصفحتان ٧-٢، الصفحات.  
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، وعلى وجه اخلصـوص علـى   “اجلزاءات املفروضة على بلدي
األخشاب واملـاس. وشـدد علـى أن احلـرب انتـهت وأن ليربيـا       

بــأن الســبب الرئيســي   تعــيش يف ســالم مــع جرياــا، منوهــا     
لفــرض اجلــزاءات هــو أن املــوارد كانــت تســتخدمها احلكومــة 
الســالفة يف شـــراء األســلحة ألغـــراض تــأجيج الـــرتاع داخـــل    
ــة      ــد أن احلكومـ ــعبها. وأكـ ــع شـ ــة وقمـ ــة دون اإلقليميـ املنطقـ
االنتقاليــة ملتزمــة بســيادة القــانون وحقــوق اإلنســان والعدالــة   

الطبيعيـة للبلــد لصــاحل   االجتماعيـة، وكــذلك اسـتخدام املــوارد  
مجيـــع أفـــراد الشـــعب. وأكـــد أـــم قـــد اختـــذوا سلســـلة مـــن  
اإلجراءات للوفاء مبطلب الس رفع اجلزاءات املفروضة علـى  

 فمنتجــات األخشــاب وأــم وضــعوا أنفســهم حتــت تصــر      
عملية اعتماد كيمربيل املعترف ا دوليا. ورحب أيضـا بقـرار   

ءات مــن جانــب واحــد حكومــة الواليــات املتحــدة رفــع اجلــزا
  .)٦(على استرياد املاس من ليربيا

وســلطت أغلبيــة املــتكلمني الضــوء علــى نشــر البعثــة،    
واستئناف عملية نزع السالح، وكـذلك علـى اإلجنـازات الـيت     
ــك      ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــة لليربيـ ــة الوطنيـ ــة االنتقاليـ ــها احلكومـ حققتـ
اإلجــراءات املتخــذة الســـتعادة ســيطرة الدولـــة علــى املـــوارد     

بيعية. ورحـب معظـم املمـثلني جبهـود التنسـيق بـني خمتلـف        الط
ــا.    ــظ الســـالم يف غـــرب أفريقيـ ــم املتحـــدة حلفـ عمليـــات األمـ
وأعــرب عــدد مــن املمــثلني عــن القلــق إزاء عــدم القضــاء علــى 
االجتار غري املشروع باألسلحة. والحظ بعض املتكلمني أمهيـة  

يــا ليربيــا مــن أجــل الســالم واالســتقرار يف منطقــة غــرب أفريق  
بعقـد مـؤمتر قمـة احتـاد ـر مـانو مـن         ككل. ورحـب بعضـهم  

أجل تنشيط احلوار والتعاون فيمـا بـني دول املنطقـة. وأعلنـت     
غالبيــة املمــثلني، عنــد النظــر يف موعــد رفــع اجلــزاءات، أــا        

  ستواصل متابعة التقدم الذي أحرزته ليربيا.  
__________ 

  .١٢-٧ع نفسه، الصفحات املرج  )٦(  

وأعــرب ممثــل الواليــات املتحــدة عــن قلقــه إزاء تــأخر    
ــة عــن املوعــد، وشــدد علــى أن    تعــيني  املــوظفني املــدنيني للبعث

ــة      ــع الوســائل الالزم ــى مجي ــل اخلــاص يلزمــه احلصــول عل املمث
ــة األمــم        ــع أجــزاء منظوم ــى أن مجي ــه. وشــدد عل ــام بعمل للقي
املتحــدة املشــاركة يف عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة  

يــل التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج يلزمهــا البــدء مبرحلــة إعــادة التأه 
تـاريخ املمارسـات   ”وإعادة اإلدماج علـى الفـور. والحـظ أن    

شــجع علــى يئــة بيئــة ســمح فيهــا بازدهــار  الفاســدة يف ليربيــا
. وأعرب عن اعتقاده بأن الوقت قـد  “إساءة استعمال السلطة

حــان لتنشــئ احلكومــة االنتقاليــة الوطنيــة آليــات للمحاســبة       
ســـتخدام مجيـــع واملراجعـــة املاليـــة تتســـم بالشـــفافية لضـــمان ا 

اإليــرادات احلكوميــة مــن أجــل حتســني حيــاة مجيــع الليــربيني.   
عتـــرب أن الـــرئيس الســـابق تشـــارلز تـــايلور ال يـــزال  اوأخـــريا، 

يشــكل ديــدا لليربيــا، وأنــه يلــزم مســاءلته عــن األعمــال الــيت  
  .  )٧(ارتكبها يف سرياليون وأن ميثل أمام احملكمة اخلاصة

لة بأنه يلزم جملس األمـن  وأيد ممثل الصني الفكرة القائ  
ــرب      ــا يف أق ــى ليربي ــرار بشــأن اجلــزاءات املفروضــة عل اختــاذ ق

  .  )٨(وقت ممكن

وشدد ممثل اجلزائـر علـى أن مسـألة اجلـزاءات مل تعـد        
، “مصــدرا للجـدل بــني ليربيــا والــس ”حباجـة إىل أن تكــون  

منوها بأن اجلزاءات فُرِضت من أجل حتقيق السـالم يف ليربيـا،   
  .)٩(ومة أصبحت شريكا للسالم مع جملس األمنوأن احلك

فاقـت   وأقر ممثل أنغوال بأن النتائج اليت أحرزا البعثـة   
التوقعات. وقال إنه يرى أنه ينبغي للمجلس بذلك االسـتجابة  

__________ 

  .١٥-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  
  .١٨-١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨(  
  .١٩-١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 376/1582 
 

للنداء الـذي تقـدم بـه رئـيس حكومـة ليربيـا االنتقاليـة الوطنيـة         
  .  )١٠(بشأن رفع اجلزاءات

ميكـن للبعثـة أن تصـبح منوذجـا     واقترح ممثل أملانيا أنـه    
للنوع اجلديـد مـن بعثـات حفـظ السـالم املتعـددة األبعـاد الـيت         
ــوص، إىل      ــه اخلصـ ــى وجـ ــار، علـ ــس. وأشـ ــا الـ ــبو إليهـ يصـ
ــد       ــدة ق ــا أداة مفي ــر باعتباره ــاريع الســريعة األث اســتخدام املش

  .)١١(يكون هلا إمكانات لبعثات حفظ السالم األخرى

ء التـأخري يف اسـتعراض   وأعرب ممثل بنن عـن قلقـه إزا    
نصــوص قانونيــة هامــة معينــة والتصــديق عليهــا وإصــدارها،       

سيما النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان. وحذر مـن احلاجـة    ال
إىل ضمان إنشـاء أحـزاب سياسـية وطنيـة حقيقيـة، خاليـة مـن        
أيــة ميــول إقليميــة أو عرقيــة أو قبليــة وال متتثــل إال للمعــايري       

ميثـاق لألحـزاب. وأضـاف أنـه يلـزم       احملددة اليت يضعها سـلفاً 
تقيــيم أثــر اجلــزاءات املفروضــة علــى األفــراد مــن أجــل ضــمان 
فعاليتها حيث يبـدو أن املعلومـات املتاحـة تشـري إىل أن القـرار      

إال تــأثري حمــدود علــى األفــراد ”) مل يكــن لــه ٢٠٠٤( ١٥٣٢
  .)١٢(“املستهدفني

وأكد ممثل باكستان علـى التمييـز الواضـح بـني حظـر        
ألســــلحة واحلظــــر علــــى الســــفر، مــــن جهــــة، واجلــــزاءات  ا

االقتصادية على املاس واألخشاب، من جهة أخـرى؛ وأعـرب   
ــالنظر إىل     عــن تأييــده لرفــع اجلــزاءات املفروضــة علــى املــاس ب

  .  )١٣(التقدم الذي أحرزته السلطات الليربية يف هذه املسألة
__________ 

  .٢٤-٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٠(  
  .٢٥-٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  
  .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٢(  
  .٣٠-٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٣(  

ــه  ١٧، املعقـــودة يف ٤٩٩١ويف اجللســـة    حزيران/يونيـ
ــام     ، أ٢٠٠٤ ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال درج ال

٢٠٠٤أيار/مـــايو  ٢٦املـــؤرخ 
وكـــذلك رســـالة مؤرخـــة  ،)١٤(

من رئيس اللجنة املنشأة عمال بـالقرار   ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١
حييل ا تقرير فريـق اخلـرباء    ،)١٥() بشأن ليربيا٢٠٠٣( ١٥٢١

ــالفقرة   ــال بــ ــدم عمــ ــرار   ٢٢املقــ ــن القــ ). ٢٠٠٣( ١٥٢١مــ

ا التقرير، الحظ فريق اخلرباء أنه رغم عـدم وجـود أي   هذ ويف
ــذ آب/    ــا منــــ ــلحة إىل ليربيــــ ــب األســــ ــى ريــــ ــل علــــ  دليــــ

، يتعني اإلبقاء على اجلزاءات املفروضة علـى  ٢٠٠٣ أغسطس
األسلحة. وأكد الفريـق أن احلكومـة االنتقاليـة الوطنيـة لليربيـا      
ا تطبــق يف الوقــت الــراهن أنظمــة الطــريان املــدين الــدويل، وأــ 

بـدأت اختــاذ خطـوات ترمــي إىل إنشــاء نظـام فعــال لشــهادات    
املنشـــأ لالجتـــار باملـــاس اخلـــام. وأكـــد الفريـــق أيضـــا علـــى أن 

أسهمت يف إاء الـرتاع املسـلح    اجلزاءات املفروضة على ليربيا
يف البلد على الرغم من بعض اآلثار السلبية، من قبيـل ارتفـاع   

  معدالت البطالة.

ــبني    ــرئيس (الفل ــس إىل مشــروع   ووجــه ال ــاه ال ) انتب
ــرار؛ ــة   طُـــرح قـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ ــويت، واعتمـ للتصـ

)، الــذي قــرر مبوجبــه الــس  ٢٠٠٤( ١٥٤٩بوصــفه القــرار 
  :)١٦(مجلة أمور منها

ــس         ــرار جمل ــق اخلــرباء املعــني عمــال بق ــرر إعــادة تشــكيل فري ق
ــن  ــاه    ٢٠٠٣( ١٥٢١األمـــ ــد أقصـــ ــدأ يف موعـــ ــرى تبـــ ــرة أخـــ ) لفتـــ

، مـن أجـل   ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢١ونيه ولغاية حزيران/ي ٣٠
القيـــام باملهـــام التاليـــة: (أ) إجـــراء بعثـــة متابعـــة تقييميـــة؛ (ب) تقييــــــم  

 ٧و  ٥أحـرز مـن تقـدم لتحقيـق األهـداف الـوارد بياـا يف الفقـرات          ما
)؛ (ج) رصــد تطبيــق وإنفــاذ تــدابري  ٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار  ١١ و

__________ 

  )١٤(  S/2004/428.  
  )١٥(  S/2004/396.  
  )١٦(  S/2004/495.  
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؛)٢٠٠٤( ١٥٣٢لــــس مبوجــــب قــــراره اجلــــزاءات الــــيت فرضــــها ا 
االقتصـادي واإلنسـاين للتـدابري املفروضـة      -تقييم األثـر االجتمـاعي    (د)

  مبوجب القرارين؛  

وطلــب كــذلك إىل الفريــق أن يقــدم تقريــر منتصــف املــدة إىل    
، وتقريــرا ائيــا ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٣٠الــس يف موعــد ال يتجــاوز 

  ؛  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٠حبلول 

وطلــــب إىل األمــــني العــــام تعــــيني مخســــة خــــرباء حبلــــول         
  حزيران/يونيه من أجل الوفاء بوالية الفريق؛    ٣٠

وحث مجيـع الـدول واملنظمـات املعنيـة علـى التعـاون بالكامـل          
  مع اللجنة وفريق اخلرباء.  

  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٦١القــــرار   

 أيلـول/  ١٧املعقـودة يف   ٥٠٣٦األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٤سبتمرب 

ــة    ــودة يف ٥٠٣٦يف اجللسـ ــبتمرب  ١٧، املعقـ أيلول/سـ
ــي    ٢٠٠٤ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

ــا     .)١٧(الرابــع لألمــني العــام بشــأن بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربي

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أن قــدرة احلكومــة االنتقاليــة   
ت األساسية وتوسـيع نطــاق   الوطنية لليبـريا علـى تقدمي اخلدما

سلطتها املدنية يف أرجـاء البلد ما زالت حمدودة. وأعـرب عـن   
ــها       ــة يف تســيري عمل ــيت جتــدها احلكوم ــق إزاء املصــاعب ال القل
ــة      ــارية رفيعـ ــة استشـ ــاء آليـ ــب بإنشـ ــقة. ورحـ ــإدارة متناسـ كـ
املستوى مؤلفة مـن احلكومـة االنتقاليـة الوطنيـة لليربيـا واألمـم       

االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، وأشـار إىل      املتحدة واجلماعة
  التقدم الذي أحرزته جلنة االنتخابات الوطنية.

الـذي أكـد أن    )١٨(وأدىل ببيان ممثل الواليـات املتحـدة    
من سياسات حكومته كفالة محاية أفراد القوات املسـلحة مـن   

مـــن ”بلـــده املشـــاركني يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة للســـالم 
__________ 

  )١٧(  S/2004/725.  
  دعي ممثل ليربيا إىل املشاركة يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )١٨(  

و غري ذلك مـن أنـواع املالحقـة القضـائية يف     احملاكمة اجلنائية أ
. ومع ذلـك، رأت الواليـات املتحـدة    “احملكمة اجلنائية الدولية

يف هذه احلالة أن هناك ما يكفي من إجراءات احلمايـة الثنائيـة   
املتخذة مع حكومة ليربيا لتيسـري اسـتمرار مشـاركة الواليـات     

ام صـرحية  املتحدة يف البعثة، حىت وإن مل تكـن هنـاك أيـة أحكـ    
  .)١٩(توفر هذه احلماية لألفراد يف إطار متديد الوالية

ــس إىل مشــروع       ــاه ال ــرئيس (إســبانيا) انتب ووجــه ال
طــرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار    قــرار؛ مث
ــس  ٢٠٠٤( ١٥٦١ ــه الـ ــرر مبوجبـ ــذي قـ ــور   )، الـ ــة أمـ مجلـ

  :)٢٠(منها

 أيلـول/  ١٩يـا حـىت   قرر متديد والية بعثة األمم املتحدة يف ليرب  
  ؛  ٢٠٠٥سبتمرب 

ــل         ــا الكام ــار التزامه ــة إظه ــع األطــراف الليربي ــب إىل مجي وطل
بعمليــة الســالم والعمــل ســويا مــن أجــل ضــمان إجــراء انتخابــات حــرة   
ومنصفة وشفافة على حنو ما هو مقـرر هلـا يف موعـد ال يتجـاوز تشـرين      

  ؛  ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

عـن طريـق ممثلـه اخلـاص،      وطلب إىل األمني العام أن يواصـل،   
عـــن التقـــدم الـــذي حتـــرزه البعثـــة يف   تقـــدمي تقـــارير دوريـــة إىل الـــس

  واليتها.  تنفيذ
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٧٩القرار   

 كـانون األول/  ٢١املعقـودة يف   ٥١٠٥يف جلسته 

  ٢٠٠٤ديسمرب 

 كـــانون األول/ ٢١، املعقـــودة يف ٥١٠٥يف اجللســـة   

ج الـــس يف جـــدول أعمالـــه رســـالة    ، أدر٢٠٠٤ديســـمرب 
موجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٢٣مؤرخــة 

 ١٥٢١األمـــن مـــن رئـــيس اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار       
__________ 

  )١٩(  S/PV.5036 ٢، الصفحة.  
  )٢٠(  S/2004/740.  
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ــق      ٢٠٠٣( ــن فري ــدم م ــدة املق ــر منتصــف امل ــا تقري  ــل )، حيي
). والحـظ  ٢٠٠٤( ١٥٤٩من القرار  ٢اخلرباء عمال بالفقرة 

اد ال يــزال متفشــيا يف ليربيــا، فريــق اخلــرباء يف تقريــره أن الفســ
كمـــا أن احلالـــة اإلنســـانية حرجـــة. وأكـــد الفريـــق أن البعثـــة  

زالــت مكتوفــة اليــدين ألن الواليــة الــيت حــددها هلــا جملــس  مــا
ــة الكاملــة الــيت تســمح هلــا،     األمــن ال تعطيهــا الســلطة التنفيذي
مــثال، بإلقــاء القــبض علــى مــن يقوضــون الســالم أو يرفضــون  

شــار أيضــا إىل أنــه مل ينفــذ إال القليــل مــن  نــزع أســلحتهم. وأ
اإلصـــالحات الالزمـــة يف قطـــاع األخشـــاب، وأنـــه مـــن غـــري 
املــرجح أن تظــل حكومــة ليربيــا قــادرة علــى اســتيفاء مجيــع        
الشروط الالزمة الشتراكها يف نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار     

  .)٢١(شهادات املنشأ لبعض الوقت

رســالة  كمــا أدرج الــس أيضــا يف جــدول أعمالــه       
موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٤كـانون األول/ديسـمرب    ٦مؤرخـة  

) حييـل ـا تقريـر    ٢٠٠٣( ١٥٢١اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
ــالفقرة    ــال بـ ــدم عمـ ــرباء املقـ ــق اخلـ ــرار   ٢فريـ ــن القـ  ١٥٤٩مـ

ــره أن اجلهــود الــيت تبــذهلا   ٢٠٠٤( ). والحــظ الفريــق يف تقري
لبات جملس األمـن  احلكومة االنتقالية الوطنية لليربيا للوفاء مبتط

من أجل رفع احلظر املفروض على تصدير املاس اخلام الليـربي  
ــدرات املؤسســية.      ــل والق ــار إىل التموي ــا االفتق ــزال يعوقه ال ي
ــة     ــة احلكوم ــة األوىل مليزاني ــق إىل أن الســنة الكامل وأشــار الفري
االنتقالية الوطنيـة مل تقـدم أي دليـل علـى التوجـه علـى صـعيد        

لكلــي، وأن هنــاك تباينــات كــبرية بــني     سياســات االقتصــاد ا 
ــها،      ــالغ مــن أجل ــة التشــريعية املب ــرت اجلمعي ــيت أق األغــراض ال

  .)٢٢(واألغراض اليت أنفقت ا األموال بالفعل
__________ 

  )٢١(  S/2004/752.  
  )٢٢(  S/2004/955.  

ــات املتحــدة      ــل الوالي ــان ممث ــد   ،)٢٣(وأدىل ببي ــذي أي ال
ــة الســالم     ــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة لكفال املســاعي املســتمرة ال

ويف املنطقة، وإقرارها بـأن رفـع اجلـزاءات    واالستقرار يف ليربيا 
ــه يف هــذا الوقــت    مــن شــأنه أن يهــدد بتجــدد   ”الســابق ألوان

. وأضـــاف أن الواليـــات املتحـــدة شـــاركت “الـــرتاع املســـلح
بنشـــاط يف مســـاعدة الســـلطات الليربيـــة علـــى إعـــادة هيكلـــة 
قطاعي األخشاب واملاس يف ليربيا بوصـفهما وسـيلة لإلسـراع    

ايــة املطــاف، وذلــك حاملــا يــتم إنشــاء      برفــع اجلــزاءات يف  
  .)٢٤(اآلليات الالزمة واملناسبة للمراقبة

ووجـــه الـــرئيس (اجلزائـــر) انتبـــاه الـــس إىل نـــص        
مشروع قرار قدمته إسبانيا وأملانيا ورومانيـا وفرنسـا واململكـة    
املتحدة والواليات املتحدة؛ طُرح للتصويت، اعتمد باإلمجـاع  

)، الـذي قـرر مبوجبـه الــس،    ٢٠٠٤( ١٥٧٩بوصـفه القـرار   
ــاق    ــن امليثـ ــابع مـ ــل السـ ــب الفصـ ــرفا مبوجـ ــور   متصـ ــة أمـ مجلـ

  :)٢٥(منها

ــة       ــفر املفروضـ ــلحة والسـ ــة باألسـ ــدابري املتعلقـ ــد التـ ــرر جتديـ قـ
) لفتــرة أخــرى  ٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار   ٤و  ٢مبوجــب الفقــرتني  

شــهرا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، واستعراضــها بعــد ســتة    ١٢مــدا 
 ١٠؛ وجتديد التدابري املتعلقة باألخشاب املفروضة مبوجـب الفقـرة   أشهر

ــرار  ــرة أخـــــرى مـــــدا  ٢٠٠٣( ١٥٢١مـــــن القـــ شـــــهرا،  ١٢) لفتـــ
واستعراضها بعد سـتة أشـهر؛ وجتديـد التـدابري املتعلقـة باملـاس املفروضـة        

) وذلـك ملـدة سـتة أشـهر     ٢٠٠٣( ١٥٢١مـن القـرار    ٦مبوجب الفقرة 
ا بعد ثالثـة أشـهر يف ضـوء زيـارة ممثلـي      أخرى على أن جيري استعراضه

ــوب يف      ــق اخلــرباء املطل ــدم مــن فري ــر األويل املق ــة كيمــربيل والتقري عملي
  من هذا القرار؛   ٨الفقرة 

 ١٥٤٩وقرر إعادة تشكيل فريق اخلـرباء املعـني عمـال بـالقرار       
  .  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢١) لفترة أخرى متتد حىت ٢٠٠٤(

__________ 

  كنه مل يدل ببيان.دعي ممثل ليربيا إىل املشاركة يف اجللسة ول  )٢٣(  
  )٢٤(  S/PV.5105 ٣-٢، الصفحتان.  
  )٢٥(  S/2004/981.  
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اختـذه جملـس األمـن    ) الذي ٢٠٠٥( ١٦٠٧القرار   

 حزيــــــران/ ٢١املعقــــــودة يف  ٥٢٠٨يف جلســــــته 

   ٢٠٠٥ يونيه

ــة    ــودة يف ٥٢٠٨يف اجللســــ ــران/ ٢١، املعقــــ  حزيــــ

، أدرج الس يف جـدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة     ٢٠٠٥ يونيه
موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن   ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣

ل )، حييــ٢٠٠٣( ١٥٢١رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار 
(هــ) مـن    ٨ا التقرير املقدم مـن فريـق اخلـرباء عمـال بـالفقرة      

). وأعــرب فريــق اخلــرباء، يف التقريــر، ٢٠٠٤( ١٥٧٩القــرار 
عــن قلقــه إزاء جتنيــد مقــاتلني مــن جانــب املتمــردين يف ليربيــا،  

سيما للقتـال يف كـوت ديفـوار وغينيـا؛ واحتمـال مشـاركة        ال
غينيـا؛ وفعاليـة احلظـر    بعض الليـربيني يف حماولـة اغتيـال رئـيس     

املفروض على تصدير املاس؛ واالفتقـار إىل الشـفافية واملسـاءلة    
ــة،       ــال نشــر البعث ــق إىل اكتم ــربي. وأشــار الفري ــام اللي يف النظ
ولكــن واليــة البعثــة احملــدودة قوضــت قــدرا علــى ممارســة        
سلطتها يف مجيع أحناء ليربيا. وأوصى الفريـق، يف مجلـة أمـور،    

تلــــف بعثــــات األمــــم املتحــــدة يف املنطقــــة بالتعــــاون بــــني خم
ــة      دون ــة مبســاعدة احلكوم ــة قوي ــة والي ــنح البعث ــة، ومب اإلقليمي

االنتقالية الوطنيـة لليربيـا وأيـة حكومـة مقبلـة بفـرض سـيطرا        
  .)٢٦(على التعدين غري القانوين

وأدرج الــس يف جــدول أعمالــه أيضــا تقريــر األمــني   
والحــظ األمــني   .)٢٧(٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٧العــام املــؤرخ  

العــام، يف تقريــره، أن إكمــال عمليــة نــزع الســالح والتســريح  
وحــل الفصــائل املســلحة مــا هــو إال دليــل علــى جنــاح إكمــال  
تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــالق النــار، كمــا أن التقــدم احملــرز حنــو   

يقــوي   ٢٠٠٥تنظــيم االنتخابــات يف تشــرين األول/أكتــوبر    
__________ 

  )٢٦(  S/2005/360.  
  )٢٧(  S/2005/376 ١٥٧٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  

نجــاح. وأشـــار إىل أن  األمــل يف أن تكلــل عمليـــة الســالم بال   
الس قد يود أن ينظر يف توسيع والية البعثة، وزيـادة املـوارد   
املخصصـــة هلـــا، لتمكينـــها مـــن مســـاعدة احلكومـــة االنتقاليـــة 

  الوطنية يف توفري األمن مبناطق إنتاج املاس واألخشاب.

ودعـــي ممثـــل ليربيـــا للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه    
ــاه الــس   ــرئيس (فرنســا) انتب ــرار  ال ــرح  ؛)٢٨(إىل مشــروع ق طُ

ــرار      للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق
)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٦٠٧

  الفصل السابع من امليثاق مجلة أمور منها:

ــالفقرة       ــدابري املتعلقــة باملــاس املفروضــة ب ــد الت مــن  ٦قــرر جتدي
ــرار  ــد ٢٠٠٣( ١٥٢١الق ــرة أخــرى م ا ســتة أشــهر، اســتنادا إىل  ) لفت

ــه  ــا حنــو     للتقــدمتقييمات ــة لليربي ــة الوطني ــه احلكومــة االنتقالي الــذي أحرزت
  )؛  ٢٠٠٣( ١٥٢١الوفاء بشروط إاء التدابري املفروضة بالقرار 

وحث البعثـة علـى تكثيـف جهودهـا، حسـب التكليـف الـوارد          
يـة لليربيـا   )، ملسـاعدة احلكومـة االنتقاليـة الوطن   ٢٠٠٣( ١٥٠٩يف القـرار  

يف إعادة بسط سلطتها على مجيع أرجاء ليربيا، مبا يف ذلك منـاطق إنتـاج   
  املاس واألخشاب، وإدارة املوارد الطبيعية من جديد بالصورة املالئمة؛  

 ١٥٧٩وقـرر إعــادة تشـكيل فريــق اخلـرباء املعــني عمـال بــالقرار       
  ؛  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢١متتد حىت  أخرى) لفترة ٢٠٠٤(

وطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم يف أقـــرب وقـــت ممكـــن،         
ــةوبالتشــاور مــع   ــد علــى مخســة خــرباء، يتمتعــون    اللجن ــا ال يزي ، بتعــيني م

ــلحة     ــة باألســ ــائل املتعلقــ ــة يف املســ ــة، وخباصــ ــبة املتنوعــ ــاخلربات املناســ بــ
االقتصـادية   -  واملسائل اإلنسانية واالجتماعية والتمويلواألخشاب واملاس 

  املسائل األخرى ذات الصلة.   وغري ذلك من
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٢٦القــــرار   

 أيلـول/   ١٩املعقـودة يف   ٥٢٦٣األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٥سبتمرب 

ــة    ــودة يف ٥٢٦٣يف اجللسـ ــبتمرب  ١٩، املعقـ أيلول/سـ
ــي    ٢٠٠٥ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

__________ 

  )٢٨(  S/2005/401.  
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األمـني العـام، يف   والحـظ   .)٢٩(الثامن لألمني العام بشأن البعثة
تقريره، عزم الشـعب الليـربي علـى املشـاركة يف االنتخابـات،      
والطريقة السلمية اليت أديرت ا العملية االنتخابية حـىت اآلن.  
وأشــــار إىل أن البعثــــة انتقلــــت آنــــذاك إىل مرحلــــة جديــــدة  
لعملياا، تتركز على إجراء انتخابات حرة ونزيهـة، وكـذلك   

تخابـات ويف الفتـرة التمهيديـة لتنصـيب     توفري األمن خالل االن
  .٢٠٠٦احلكومة اجلديدة يف كانون الثاين/يناير 

ــس إىل مشــروع       ــاه ال ــبني) انتب ــرئيس (الفل ووجــه ال
ــرار ــاش    )٣٠(ق ــد باإلمجــاع ودون نق ــرح للتصــويت، واعتم ؛ طُ

)، الـذي قـرر مبوجبـه الــس،    ٢٠٠٥( ١٦٢٦بوصـفه القـرار   
  مليثاق، مجلة أمور منها:متصرفا مبوجب الفصل السابع من ا

ــىت       ــا حــ ــدة يف ليربيــ ــم املتحــ ــة األمــ ــة بعثــ ــد واليــ ــرر متديــ قــ
  ؛  ٢٠٠٦آذار/مارس   ٣١

 ٢٠٠٥ابتداء مـن تشـرين الثـاين/نوفمرب     وأذن للبعثة بأن تنشر  
ــل إىل   ــا يصـ ــكريني يف      ٢٥٠مـ ــدة العسـ ــم املتحـ ــراد األمـ ــن أفـ ــردا مـ فـ

  سرياليون لتوفري األمن للمحكمة اخلاصة لسرياليون؛  

وأذن بإجراء زيادة مؤقتـة يف احلد األقصــى لعـدد أفــراد البعثـة       
ــه   ــغ جمموع ـــني،     ١٥ ٢٥٠ليبل ــم املتحــدة العسكري ــراد األم ــن أف ــردا م ف
آذار/مــــارس  ٣١إىل  ٢٠٠٥تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٥للفتـــــرة مــــن 

، لكفالــة أال يــؤدي الــدعم املقــدم للمحكمــة إىل االنتقــاص مــن   ٢٠٠٦
  يا أثناء مرحلة انتقاهلا السياسي؛  قدرات البعثة يف ليرب

وأذن للبعثـــة بنشـــر عـــدد كـــاف مـــن األفـــراد العســـكريني يف    
سرياليون إذا اقتضى األمـر وعنـد الضـرورة، وذلـك إلجـالء أفـراد البعثـة        
ــذين مت نشــرهم يف ســرياليون ومســؤويل احملكمــة اخلاصــة     العســكريني ال

ــة أمنيـــــة خطـــــرية متـــــس هـــــؤال   ــوء أزمـــ ــة نشـــ ء لســـــرياليون يف حالـــ
  واحملكمة.    األفراد

__________ 

  )٢٩(  S/2005/560.  
  )٣٠(  S/2005/591.  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٣٨القــــرار   

تشـرين   ١١املعقـودة يف   ٥٣٠٤األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

 تشـــرين الثـــاين/ ١١، املعقـــودة يف ٥٣٠٤يف اجللســـة   

، وجـه الـرئيس (االحتـاد الروسـي) انتبـاه الـس       ٢٠٠٥نوفمرب 
لكــــة املتحــــدة إىل مشـــروع قــــرار مقــــدم مــــن الــــدامنرك واملم 

)٣١(والواليات املتحدة
  وأدىل ببيانني ممثال األرجنتني والربازيل.. 

وشدد ممثل الربازيل على أن تعزيـز سـيادة القـانون يف      
أي بلد من البلدان ينبغي أن متارسه بصفة رئيسـية املؤسسـات   
ــيادة      ــد بس ــها؛ وأن التقي ــة إذا مت طلب ــة، ومبســاعدة دولي الوطني

م على االحتـرام الكامـل لإلطـار القـانوين     القانون ينبغي أن يقو
  .)٣٢(احمللي وللقانون الدويل

وشدد ممثل األرجنـتني علـى أن السـالم ال ميكـن أبـدا        
أن يتحقـــق فعليـــا قبـــل تقـــدمي مـــرتكيب أخطـــر اجلـــرائم ضـــد   
اإلنسانية إىل العدالة، ولذلك فهو يؤيد الواليـة املنوطـة بالبعثـة    

هيل نقلــه إىل احملكمــة وتســ “العتقــال الســيد تشــارلز تــايلور”
اخلاصــــة لســــرياليون مــــن أجــــل حماكمتــــه يف حالــــة عودتــــه  

  .)٣٣(ليربيا  إىل

وطُرح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع       
)، الـذي قـرر مبوجبـه الــس،    ٢٠٠٤( ١٦٣٨بوصـفه القـرار   

  متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

العنصــر اإلضــايف التــايل: إلقــاء     قــرر أن تشــمل واليــة البعثــة     
القبض علـى الـرئيس السـابق تشـارلز تـايلور واحتجـازه يف حالـة عودتـه         
إىل ليربيــا ونقلــه أو تيســري نقلــه إىل ســرياليون، ملالحقتــه قضــائيا أمــام        

__________ 

  )٣١(  S/2005/710. 

  )٣٢(  S/PV.5304 ٢، الصفحة. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  
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ــا وحكومــة ســرياليون     احملكمــة اخلاصــة لســرياليون وإبقــاء حكومــة ليربي
  وجملس األمن على علم تام بذلك؛  

  بقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  وقرر إ  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٤٧القرار   

 كـانون األول/  ٢٠املعقـودة يف   ٥٣٣٦يف جلسته 

   ٢٠٠٥ديسمرب 

 كـــانون األول/ ٢٠، املعقـــودة يف ٥٣٣٦يف اجللســـة   

، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه رســـالة    ٢٠٠٥ديســـمرب 
ة إىل رئــيس موجهــ ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٧مؤرخــة 

 ١٥٢١جملس األمـن مـن رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار        

)، حييل ـا تقريـر فريـق اخلـرباء املقـدم عمـال بـالفقرة        ٢٠٠٣(
والحـــظ فريـــق  .)٣٤()٢٠٠٥( ١٦٠٧(هــــ) مـــن القـــرار  ١٤

اخلــرباء يف تقريــره عــدم كفايــة التــدابري الــيت اختــذا ليربيــا مــن  
ــع اجلــزاءات، و    ــاء بشــروط رف أوصــى بضــرورة أن  أجــل الوف

ــا      ــى التزامهـ ــة علـ ــعي إىل الربهنـ ــا السـ ــة ليربيـ ــل حكومـ تواصـ
  بالشفافية وخضوعها للمساءلة.

     ــاه ا ــة املتحــدة) انتب ــرئيس (اململك ــس إىل ووجــه ال ل
رك ورومانيـــا وفرنســـا واململكـــة مشـــروع قـــرار قدمتـــه الـــدمن 

ــان    ــات املتحــدة والياب ــرح للتصــويت،   ؛)٣٥(املتحــدة والوالي طُ
ــرار  واعتمــــد باإل ــفه القــ ــة بوصــ ــاع ودون مناقشــ  ١٦٤٧مجــ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب الفصـل   ٢٠٠٥(
  السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

ــة       ــفر املفروضـ ــلحة والسـ ــة باألسـ ــدابري املتعلقـ ــد التـ ــرر جتديـ قـ
شـهرا اسـتنادا    ١٢) لفترة أخـرى مـدا   ٢٠٠٣( ١٥٢١مبوجب القرار 

رز حـىت اآلن صـوب الوفـاء بشـروط رفـع التــدابري      إىل تقييمـه للتقـدم احملـ   
ــرار    ــة   ٢٠٠٣( ١٥٢١املفروضــة مبوجــب الق ــدابري املتعلق ــد الت )؛ وجتدي

__________ 

  )٣٤(  S/2005/745. 

  )٣٥(  S/2005/792. 

باملاس واألخشاب ملدة ستة أشهر أخرى؛ واستعراض التـدابري املـذكورة   
ــور تقــدمي احلكومــة      ــدة، ف ــا اجلدي ــاء علــى طلــب حكومــة ليربي أعــاله بن

ــأن ا   ــد ب ــس األمــن يفي ــرا إىل جمل ــرار  تقري  ١٥٢١لشــروط احملــددة يف الق
) إلـــاء العمـــل بالتـــدابري قـــد مت الوفـــاء ـــا، وتزويـــد الـــس  ٢٠٠٣(

  مبعلومات تربر تقييمها؛  

وكرر تأكيد استعداد الس إلاء هذه التـدابري مبجـرد الوفـاء      
  )؛  ٢٠٠٣( ١٥٢١بالشروط احملددة يف القرار 

حلكومـة املقبلـة يف   ودعا اجلهات املاحنة الدولية من أجل دعـم ا   
ليربيا بتـوفري مسـاعدة سـخية لعمليـة السـالم، مبـا يف ذلـك عمليـة إعـادة          

  إدماج املقاتلني السابقني، وإعادة اإلعمار، والنداءات اإلنسانية؛  

ــالقرار         ــال بـ ــني عمـ ــرباء املعـ ــق اخلـ ــكيل فريـ ــادة تشـ ــرر إعـ وقـ
  ؛  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١) لفترة أخرى متتد حىت ٢٠٠٥(  ١٦٠٧

ب إىل األمني العام تعـيني مـا ال يزيـد علـى مخسـة خـرباء،       وطل  
يتمتعـــون بـــاخلربة املناســـبة، وخباصـــة يف املســـائل املتعلقـــة باألســـلحة       

ــة    ــانية واالجتماعيـ ــائل اإلنسـ ــل، واملسـ ــاس والتمويـ ــاب واملـ - واألخشـ
االقتصــادية، وطلــب كــذلك إىل األمــني العــام أن يضــع الترتيبــات املاليــة  

    م عمل الفريق.واألمنية الالزمة لدع
  

املعقـودة   ٥٣٨٩املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٧يف 

، ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٧، املعقودة يف ٥٣٨٩يف اجللسة   
  أدىل ببيانات مجيع أعضاء الس، كما أدلت رئيسة ليربيا ببيان.  

وأكـــدت رئيســـة ليربيـــا أن اســـتراتيجية بلـــدها لبنـــاء    
تركــز علــى األمــن، وســيادة   ربــع ركــائزالســالم تقــوم علــى أ 

ــادي    ــادة االنعــــاش االقتصــ ــيد، وإعــ ــم الرشــ ــانون واحلكــ القــ
واخلــدمات األساســية، والبنيــة التحتيــة. وطمأنــت الــس بــأن 
حكومــة بلــدها تعمــل علــى وضــع آليــات لتعزيــز الشــفافية يف   
احلكم، مبا يتماشى مع مقتضيات رفع اجلـزاءات عـن اخلشـب    

الــس علمــا بإنشــاء جلنــة تقصــي   واملــاس. وأحاطــت أعضــاء
احلقــائق واملصــاحلة، وإعــادة تشــكيل احملكمــة العليــا يف ليربيــا،  
ووضــع خطــة عمــل ملكافحــة الفســاد. وأشــارت إىل طلبــها       
املوجه إىل رئيس نيجرييا للتشاور مـع الـزمالء يف املنطقـة دون    
اإلقليمية ويف اتمع الدويل بشأن حل مسـألة الـرئيس السـابق    
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تــايلور. وأخــريا، حثــت الــس علــى مواصــلة دعمــه   تشــارلز 
ــة      ــى املســامهة يف عملي ــدان املاحنــة واملنظمــات عل ــة، والبل للبعث

ــة  ــة التنميــ ــاش وخطــ ــتكلمني  )٣٦(االنتعــ ــة املــ ــرت أغلبيــ . وأقــ
بالعالمات اجلديدة على االنتعاش واإلصالح يف ليربيا؛ واملثـال  

لـة يف  على ذلك رئيسة ليربيا كـأول امـرأة تنتخـب رئيسـة لدو    
أفريقيا وذلك يف إطار االحترام الكامـل للمبـادئ الدميقراطيـة؛    
والتزام رئيسة ليربيا بتعزيز املصـاحلة الوطنيـة وإصـالح قطـاعي     
املاس واألخشاب. وأعـرب معظـم املـتكلمني، يف مجلـة أمـور،      
ــني        ــات ب ــدعم للمحادث ــدمي ال ــة وتق ــن ضــرورة وجــود البعث ع

مهـا مـن القـادة األفارقــة    رئيسـة ليربيـا والـرئيس النــيجريي وغري   
فيما يتعلق بإرسال الرئيس السـابق تشـارلز تـايلور إىل احملكمـة     
اخلاصة لسرياليون. ودعا عدد مـن املمـثلني إىل إجـراء مراجعـة     
لنظام اجلزاءات. كما أعرب بعض املـتكلمني أيضـا عـن القلـق     
ــة وعــدم اســتقرارها، وعلــى وجــه     ــة اإلقليمي إزاء هشاشــة البيئ

  ت ديفوار.  التحديد يف كو
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٦٧القــــرار   

ــودة يف  ٥٤٠٦األمــن يف اجللســة    آذار/  ٣١املعق

    ٢٠٠٦مارس 

آذار/مـــــارس  ٣١، املعقـــــودة يف ٥٤٠٦يف اجللســـــة   
ــي    ٢٠٠٦ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

العاشر لألمني العام عن بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا. والحـظ    
 العام، يف تقريره، أن تنصيب احلكومة اجلديـدة املنتخبـة   األمني

دميقراطيا يف ليربيـا كـان مؤشـرا علـى انتـهاء العمليـة االنتقاليـة        
ــذي      ــدت ســنتني احملــددة يف اتفــاق الســالم الشــامل ال ــيت امت ال

، وأن رئيسـة  ٢٠٠٣وقعته األطراف الليربية يف آب/أغسطس 
ري الفـرص وتلبيـة   أظهرت عزما يستحق الثناء على تسـخ  ليربيا

__________ 

  )٣٦(  S/PV.5389 ٤-٢، الصفحات. 

آمال شعب ليربيا. وشـدد علـى أنـه مل يكـن مبقـدور احلكومـة       
االنتقاليــة الوفــاء بشــروط رفــع اجلــزاءات املتعلقــة باألخشــاب   
واملــاس. وأشــار إىل أن اســتمرار وجــود البعثــة مــا زال ال غــىن 
عنه أثناء مرحلة التوطيد، وبالتايل، أوصى بتمديد والية البعثـة  

  .)٣٧(لبعثةوزيادة قوام شرطة ا

ودعي ممثل ليبيا إىل املشاركة يف املناقشة مث أدىل ممثـل    
ــايلور       ــال تشــارلز ت ــل فرنســا باعتق ــان. ورحــب ممث فرنســا ببي
ــه إىل احملكمــة اخلاصــة لســرياليون، وود أن يشــيد إشــادة     ونقل
ــة،     ــراءات حامســ ــاذ إجــ ــى اختــ ــا علــ ــرئيس نيجرييــ ــادقة بــ صــ

العدالة يف ايـة   إقامة”وبالسلطات الليربية على عزمها ضمان 
. وأكد أن أي حماولة لفصل احلالة يف ليربيـا عنـها يف   “املطاف
ديفوار ال معىن هلا، وأن الس حباجة إىل إيـالء اهتمـام    كوت

  .)٣٨(خاص ملا يقوله األفارقة

ووجــه الــرئيس (األرجنــتني) انتبــاه الــس إىل رســالة    
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ٢٠٠٦آذار/مـــارس  ٢٢مؤرخـــة 

ــام األ ــرِح   )٣٩(مـــن مـــن األمـــني العـ ــرار. مث طُـ وإىل مشـــروع قـ
مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار  

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٦٦٧
  :)٤٠(الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها

__________ 

  )٣٧(  S/2006/159. 

  )٣٨(  S/PV.5406 ٣-٢، الصفحتان. 

  )٣٩(  S/2006/184 .  أشـــار األمـــني العـــام، يف الرســـالة، إىل التطـــورات
األخرية يف العمليـة السياسـية يف كـوت ديفـوار، ودعـا إىل تعزيـز       

ــم املتحــدة يف كــوت دي   ــة األم ــات   عملي ــد الترتيب ــا بع ــوار إىل م ف
ــر الفـــرع    ــة. وملزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـ ــة يف ١٣املؤقتـ  (احلالـ

ــذا الفصــل، أو الفصــل اخلــامس، اجلــزء       كــوت ــن ه ــوار) م ديف
 (عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار). ١٤األول، الفرع واو 

  )٤٠(  S/2006/202. 
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ــىت       ــا حــ ــدة يف ليربيــ ــم املتحــ ــة األمــ ــة بعثــ ــد واليــ ــرر متديــ قــ
  ؛٢٠٠٦رب أيلول/سبتم  ٣٠

 ١٦٢٦مـــن القـــرار  ٦وقـــرر متديـــد العمـــل بأحكـــام الفقـــرة    
  ) على مدار الفترة احملددة أعاله؛  ٢٠٠٥(

ــأذن لألمــني العــام بنقــل       وأكــد مــن جديــد اعتزامــه علــى أن ي
ــم املتحــدة يف         ــة األم ــا وعملي ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــني بعث ــوات ب الق

ــوت ــرار     كـ ــام القـ ــا ألحكـ ــت وفقـ ــاس مؤقـ ــى أسـ ــوار علـ  ١٦٠٩ ديفـ
  )، حسب االقتضاء؛  ٢٠٠٥(

وطلب إىل األمني العام أن يعيد النظر يف توصياته بشـأن خطـة     
ــره العــادي     ــة وأن يقــدم توصــيات أخــرى يف تقري اإلــاء التــدرجيي للبعث

  عن التقدم الذي حترزه البعثة يف تنفيذ واليتها.   القادم إىل الس
  

) الـــــــــذي اختــــــــــذه  ٢٠٠٦( ١٦٨٣القـــــــــرار    

املعقــــودة يف  ٥٤٥٤يف جلســــته األمــــن   جملــــس

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ١٣

ــه  ١٣املعقــــودة يف  ٥٤٥٤يف اجللســــة    حزيران/يونيــ
يف املناقشـة. ووجـه   ، دعا الس ممثل ليربيا للمشاركة ٢٠٠٦

؛ طُــرح )٤١(رك) انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرارالــرئيس (الــدمن
ــرار      للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٦٨٣
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

(أ)  ٢قـــرر أال تســـري التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب الفقـــرتني    
) علـــى األســـلحة والـــذخائر الـــيت  ٢٠٠٣( ١٥٢١(ب) مـــن القـــرار  و
بالفعــل تزويــد أفــراد دائــرة األمــن اخلــاص ــا ألغــراض التــدريب،         مت
جـــواز بقـــاء تلـــك األســـلحة يف عهـــدة دائـــرة األمـــن اخلـــاص لغـــرض  و

  استخدامها العملي غري املُقَيد؛  

وقرر أال تسري أيضـا تلـك التـدابري علـى اإلمـدادات احملـدودة         
ــوات الشــرطة واألمــن      ــذخائر املخصصــة الســتخدام ق مــن األســلحة وال
حبكومــــة ليربيـــــا الــــذين مت التـــــدقيق يف مــــؤهالم وتدريبـــــهم منـــــذ    

  البعثة؛    نشاءإ
__________ 

  )٤١(  S/2006/370. 

وقرر أن تقدم حكومة ليربيا والدولة املصدرة إىل اللجنـة طلبـا     
، ويف حـال املوافقـة، تقـوم حكومـة ليربيـا بعـد ذلـك        ٢يعد وفقا للفقـرة  

ــة      ــاظ بســجل هلــا، وإخطــار اللجن ــذخرية، واالحتف ــرقيم األســلحة وال بت
    ؛بصفة رمسية باختاذ هذه اخلطوات

ــن أمهيــة مواصــل       ــرر اإلعــراب ع ة املســاعدة الــيت تقــدمها   وك
البعثـــة وطلـــب إليهـــا إجـــراء تفتـــيش علـــى املوجـــودات مـــن األســـلحة   

مـن القـرار    ٢و  ١والذخائر الـيت جـرى احلصـول عليهـا وفقـا للفقـرتني       
  ومن أجل تقدمي تقارير دورية إىل اللجنة.  

  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٨٩القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٤٦٨يف جلســـ ــرا ٢٠املعقـــ  ن/حزيـــ

   ٢٠٠٦  يونيه

ــة    ــودة يف ٥٤٦٨يف اجللســــ ــران/ ٢٠، املعقــــ  حزيــــ

، أدرج الس يف جـدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة     ٢٠٠٦ يونيه
موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن       ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧

)، حييــل ٢٠٠٣( ١٥٢١رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار 
 ١٦٤٧ار (هـ) من القـر  ٩ا تقرير فريق اخلرباء عمال بالفقرة 

ــا يتعلـــق     )٤٢()٢٠٠٥( ــزاءات، فيمـ ــق أن اجلـ ــظ الفريـ . والحـ
باألخشــاب، فعالــة بصــفة عامــة، ولــيس هنــاك مــا يــدل علــى   
الصادرات. كما أعلنت رئيسة ليربيا أن مجيـع امتيـازات قطـع    
األشـــجار باطلـــة والغيـــة بســـبب عـــدم امتثاهلـــا ملبـــدأ ســـيادة  

فتقـار إىل  القانون. والحظ الفريـق، فيمـا يتعلـق باملـاس، أن اال    
قدرات احلكومة وعدم إسناد تكليـف واضـح للبعثـة بالتـدخل     
ــروع       ــري املشـ ــب غـ ــبح التنقيـ ــة إىل كـ ــود الراميـ ــان اجلهـ يعوقـ

  الداخل.  يف

يف املناقشـــة. ووجـــه ودعـــي ممثـــل ليربيـــا للمشـــاركة    
؛ طُـرح  )٤٣(رك) انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار    مناالرئيس (الـد 

ــرار   للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون    مناقشــة بوصــفه الق
__________ 

  )٤٢(  S/2006/379. 

  )٤٣(  S/2006/413. 
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)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٦٨٩
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

مــن  ١٠قــرر عــدم جتديــد ســريان التــدبري الــوارد يف الفقــرة         
) الذي يلزم الـدول األعضـاء مبنـع اسـترياد مجيـع      ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 

ــب  ــات اخلشـ ــتديرة واملنتجـ ــذوع املسـ ــا  اجلـ ــؤها ليربيـ ــون منشـ ــيت يكـ ية الـ
  أراضيها؛    إىل

يومـا، وأعـرب عـن     ٩٠وقرر استعراض القرار بعد فترة مدا   
مــن القــرار  ١٠تصــميمه علــى جتديــد العمــل بالتــدبري الــوارد يف الفقــرة   

) ما مل يبلغ جملس األمن يف ذلك احلـني بـإقرار القـانون    ٢٠٠٣( ١٥٢١
  غابات؛  احلرجي الذي اقترحته جلنة رصد إصالح ال

وحث على اإلسراع باعتماد القـانون املتعلـق بـاألحراج الـذي       
  اقترحته جلنة رصد إصالح الغابات؛  

ــة مبوجـــب         ــريان التـــدابري املفروضـ ــذلك جتديـــد سـ ــرر كـ وقـ
) لفتـرة إضـافية مـدا سـتة أشـهر،      ٢٠٠٣( ١٥٢١من القـرار   ٦ الفقرة

يـا مهلـة   ملـنح حكومـة ليرب   على أن يستعرضها الـس بعـد أربعـة أشـهر،    
ــال إلصــدار شــهادات املنشــأ للتجــارة يف      ــة لوضــع نظــام فع ــة كافي زمني

  املاس اخلام الليربي؛  

ــرة ســتة أشــهر إضــافية        ــام أن جيــدد لفت ــني الع ــب إىل األم وطل
ــة فريــق اخلــرباء املعــاد تشــكيله وفقــا للفقــرة      ١٦٤٧مــن القــرار  ٩والي

ته إىل )، وطلـــب إىل فريـــق اخلـــرباء إبـــالغ مالحظاتـــه وتوصـــيا٢٠٠٥(
 كـــانون األول/ ١٥الـــس عـــن طريـــق اللجنـــة يف موعـــد ال يتجـــاوز  

  .  ٢٠٠٦ديسمرب 
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٩٤القــــرار   

ــودة يف  ٥٤٨٧األمــن يف جلســته    متــوز/ ١٣املعق

    ٢٠٠٦يوليه 

متوز/يوليــــــه  ١٣، املعقــــــودة يف ٥٤٨٧يف اجللســــــة   
ــر املرح  ٢٠٠٦ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ــي ، أدرج الـ لـ

ــدة يف       ــم املتحـ ــة األمـ ــن بعثـ ــام عـ ــني العـ ــر لألمـ ــادي عشـ احلـ
والحــظ األمــني العــام، يف تقريــره، أن االســتقرار      .)٤٤(ليربيــا

النسيب الذي يشـهده البلـد قـد مكّـن مـن زيـادة حريـة التنقـل،         
__________ 

  )٤٤(  S/2006/376. 

وسهل عودة الالجئني واألشخاص املشردين داخليـا، وسـاعد   
لــك، فــإن علــى اســتعادة النشــاط االقتصــادي تــدرجييا. ومــع ذ 

االضـــطرابات اخلطـــرية النامجـــة عـــن أفـــراد القـــوات املســـلحة  
الســابقني وغريهــم، أبــرزت هشاشــة الســالم. وأكــد علــى أن   
ــى وجــود      ــالغ عل االســتقرار النســيب مــا زال معتمــدا بشــكل ب
البعثة، ذلك أن ليربيا مل تشكّل بعد جيشا خاصا ا، كمـا أن  

  ل.قوة الشرطة اجلديدة ال تزال يف طور التشكي

ــا إىل املشــاركة يف املناقشــة. ووجــه      ودعــي ممثــل ليربي
ــرار مقــدم مــن      ــاه الــس إىل مشــروع ق ــرئيس (فرنســا) انتب ال

ــة  ــات املتحــدة األمريكي ــرح للتصــويت، واعتمــد  )٤٥(الوالي ؛ طُ
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٦( ١٦٩٤باإلمجـ

ــه الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع     الــذي قــرر مبوجب
  امليثاق، مجلة أمور منها:  نم

قرر زيادة القوام املأذون به لعنصر الشـرطة املدنيـة لبعثـة األمـم       
فــردا وخفــض القــوام املــأذون بــه للعنصــر       ١٢٥املتحــدة يف ليربيــا بـــ   

  فردا من مستويات القوام املأذون به حاليا.   ١٢٥العسكري للبعثة بـ 
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧١٢القرار   

 أيلــــــول/  ٢٩املعقــــــودة يف  ٥٥٤٢يف اجللســــــة 

  ٢٠٠٦  سبتمرب

ــة    ــودة يف ٥٥٤٢يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٩، املعقـ أيلول/سـ
، أدرج الس يف جدول أعماله التقرير املرحلي الثـاين  ٢٠٠٦

ــا     ــة األمــم املتحــدة يف ليربي . )٤٦(عشــر لألمــني العــام بشــأن بعث
قـدم  والحظ األمـني العـام، يف تقريـره، أنـه علـى الـرغم مـن الت       

الــذي أحــرز يف تنفيــذ عــدد مــن اإلصــالحات اهليكليــة اهلامــة، 
لتـوفري األمـن،    تزال ليربيا تعتمـد إىل حـد كـبري علـى البعثـة      ال

__________ 

  )٤٥(  S/2006/509. 

  )٤٦(  S/2006/743. 
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ــة،     وال ــة يف املنطقــة دون اإلقليمي ــة املتقلب ســيما يف ضــوء احلال
  وخباصة يف كوت ديفوار.

ودعـــي ممثـــل ليربيـــا للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه    
؛ طُــرح )٤٧() انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار     الـرئيس (اليونـان  

ــرار      للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق
)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٧١٢

  مجلة أمور منها: ،الفصل السابع من امليثاق

ــىت       ــا حــ ــدة يف ليربيــ ــم املتحــ ــة األمــ ــة بعثــ ــد واليــ ــرر متديــ قــ
  ؛٢٠٠٧آذار/مارس   ٣١

ــأذن لألمــني العــام بنقــل     وأكــد   مــن جديــد اعتزامــه علــى أن ي
ــم املتحــدة يف         ــة األم ــا وعملي ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــني بعث ــوات ب الق

ــوت ــرار      كـ ــام القـ ــا ألحكـ ــت وفقـ ــاس مؤقـ ــى أسـ ــوار علـ  ١٦٠٩ديفـ
  حسب االقتضاء؛   ،)٢٠٠٥(

وأيد توصيات األمني العام الداعية إىل تقليص وحـدات جنـود     
ثة وسحبها تدرجييا وعلى مراحل، حسـبما تسـمح بـه    البعثة وتصفية البع

  احلالة، وبدون اإلخالل مبتطلبات أمن ليربيا.
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٣١القرار   

 كـانون األول/  ٢٠املعقـودة يف   ٥٦٠٢يف جلسته 

   ٢٠٠٦ديسمرب 

ــة    ــودة يف ٥٦٠٢يف اجللســ ــانون األول/ ٢٠، املعقــ  كــ

 جدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة    ، أدرج الس يف٢٠٠٦ديسمرب 
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ٢٠٠٦كـــانون األول/ديســـمرب  ١٣

)، ٢٠٠٣( ١٥٢١األمن من رئيس اللجنة املنشأة عمـال بـالقرار   
(هـــ) مــن  ٩حييــل ــا تقريــر فريــق اخلــرباء املقــدم عمــال بــالفقرة   

)٢٠٠٥( ١٦٤٧القرار 
يتسن لليبــريا    . والحظ الفريق أنه مل)٤٨(

ـــذ   ــد تنفي ــربيل     بع ــة كيم ــام عملي ــة لنظ ــة الالزم الضــوابط الداخلي
__________ 

  )٤٧(  S/2006/773. 

  )٤٨(  S/2006/976. 

لشــهادات املنشــأ، ومــن مث، فـــال مــربر لرفــع اجلــزاءات املفروضــة 
ــد       ــزاعم حــول التجني ــاس. وأشــار أيضــا إىل اســتمرار امل ــى امل عل

  ديفوار. للحرب يف كوت

ودعـــي ممثـــل ليربيـــا للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه    
؛ طُـــرح )٤٩(روع قـــرارالـــرئيس (قطـــر) انتبـــاه الـــس إىل مشـــ

ــرار      للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق
)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٧٣١

  مجلة أمور منها:  ، الفصل السابع من امليثاق

قرر، استنادا إىل تقييمـه للتقـدم احملـرز حـىت اآلن صـوب الوفـاء         
)، جتديـد  ٢٠٠٣( ١٥٢١القـرار  بشروط إاء التدابري املفروضة مبوجـب  

 ١٥٢١مـن القـرار    ٢التدابري املتعلقة باألسلحة املفروضة مبوجـب الفقـرة   
 ١٦٨٣مـــن القـــرار  ٢و  ١) والـــيت عـــدلت مبوجـــب الفقـــرتني ٢٠٠٣(
مـن   ٤) وجتديد التدابري املتعلقة بالسفر املفروضة مبوجب الفقـرة  ٢٠٠٦(

ــرار  ــدا  ٢٠٠٣( ١٥٢١القـ ــرى مـ ــرة أخـ ــهرا ١٢) لفتـ ــق شـ ؛ وأال تطبـ
ــرتني      ــلحة مبوجــب الفق ــى األس ــدابري املفروضــة عل (ب) مــن  (أ) و ٢الت

) على إمدادات املعـدات العسـكرية غـري الفتاكـة،     ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 
باســتثناء األســلحة والــذخائر غــري الفتاكــة، كمــا أخطــرت بــذلك مســبقا  

)؛ وجتديـد  ٢٠٠٣( ١٥٢١مـن القـرار    ٢١اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة 
 ١٥٢١مــن القــرار  ٦تــدابري املتعلقــة باملــاس املفروضــة مبوجــب الفقــرة   ال
 ١٦٨٩مــــن القــــرار  ٤) واملفروضــــة جمــــددا مبوجــــب الفقــــرة ٢٠٠٣(
) لفترة ستة أشهر إضافية على أن يستعرضـها الـس بعـد أربعـة     ٢٠٠٦(

أشهر للسـماح حلكومـة ليربيـا مبـا يكفـي مـن الوقـت إلنشـاء نظـام فعـال           
جـارة يف املـاس اخلـام الليـربي يتسـم بالشـفافية وميكـن        لشهادات املنشأ للت

التحقق منه دوليا؛ واستعراض أي من التـدابري املـذكورة أعـاله بنـاء علـى      
طلب حكومة ليربيـا، فـور تقـدمي احلكومـة تقريـرا إىل جملـس األمـن يفيـد         

ــرار    ــددة يف القـ ــروط احملـ ــتيفاء الشـ ــل  ٢٠٠٣( ١٥٢١باسـ ــاء العمـ ) إلـ
  الس مبعلومات تربر تقييمها؛   بالتدابري، وتزويدها

 ٥وقرر متديد والية فريـق اخلـرباء احلـايل املعـين عمـال بـالفقرة         
ــرار  ــران/ ٢٠) فتـــرة أخـــرى متتـــد حـــىت  ٢٠٠٦( ١٦٨٩مـــن القـ  حزيـ

  ؛  ٢٠٠٧  يونيه
__________ 

  )٤٩(  S/2006/1001. 
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وطلب إىل األمني العام اختاذ التدابري الالزمة، يف هـذه املناسـبة     
حلاليني يف فريق اخلرباء حسـبما أشـري   االستثنائية، إلعادة تعيني األعضاء ا

حزيران/يونيـــه  ٢٧إليـــه يف رســـالته إىل رئـــيس جملـــس األمـــن املؤرخـــة  
  واختاذ الترتيبات املالية واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق. )٥٠(٢٠٠٦

  
ــرار    ــس   ٢٠٠٧( ١٧٥٠القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

 آذار/ ٣٠املعقـــودة يف  ٥٦٥٢يف جلســـته   األمـــن

   ٢٠٠٧  مارس

آذار/مـــــارس  ٣٠، املعقـــــودة يف ٥٦٥٢لســـــة يف اجل  
ــي    ٢٠٠٧ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

. والحــظ )٥١(الرابــع عشــر املقــدم مــن األمــني العــام عــن البعثــة
األمــني العــام، يف تقريــره، أن الوضــع السياســي العــام يف ليربيــا 
ظل مستقرا نسـبيا علـى الـرغم مـن أن احلـاالت الـيت ال ميكـن        

ـــا يف كـــوت ديفـــوار وغينيـــا أنشـــأت بيئـــة طرحـــت   التنبـــؤ
ــتقرار      ــاء االسـ ــة إىل بنـ ــود الراميـ ــام اجلهـ ــافية أمـ ــديات إضـ حتـ

  املستدام يف ليربيا.

ودعـــي ممثـــل ليربيـــا للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه    
، )٥٢(الرئيس (جنـوب أفريقيـا) انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار      

شــة بوصــفه  طُــرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناق   
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفا      ٢٠٠٧( ١٧٥٠القرار 

  مجلة أمور منها: ،مبوجب الفصل السابع من امليثاق

قـــرر أن ميـــدد واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا حـــىت          
  ؛  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب   ٣٠

وأكد من جديد على عزمـه علـى أن يـأذن لألمـني العـام بنقـل         
بــني بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا وعمليــة    القــوات، حســب االقتضــاء،

األمم املتحدة يف كوت ديفوار على أساس مؤقـت وفقـا ألحكـام القـرار     
  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٠٩

__________ 

  )٥٠(  S/2006/438. 

  )٥١(  S/2007/151. 

  )٥٢(  S/2007/176. 

ودعا حكومة ليربيا إىل أن تتخذ، بالتنسيق الوثيـق مـع البعثـة،      
مزيدا من اخلطوات يف سبيل حتقيق تلك املعايري، بغيـة جتميـع قـوة البعثـة     

ا تـدرجييا وعلـى مراحــل، حسـبما تسـمح بـه احلالــة،      وتصـفيتها وسـحبه  
  وبدون اإلخالل مبتطلبات األمن يف ليربيا.  

  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٥٣القــــرار   

 نيسـان/  ٢٧املعقودة يف  ٥٦٦٨األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٧  أبريل

ــة    ــودة يف  ٥٦٦٨يف اجللســــــ ــان/ ٢٧املعقــــــ  نيســــــ

ة يف املناقشـة.  ، دعا الس ممثل ليربيـا للمشـارك  ٢٠٠٧ أبريل
ــاه الــس إىل مشــروع     ــرئيس (اململكــة املتحــدة) انتب ووجــه ال

؛ طُــرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة  )٥٣(قــرار
)، الـذي قـرر مبوجبـه الــس،    ٢٠٠٧( ١٧٥٣بوصـفه القـرار   

  مجلة أمور منها: ،متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثاق

 ٦ملاس اليت فُرضت مبوجـب الفقـرة   قرر إاء التدابري املتعلقة با  
مـن القـرار    ١) واليت جددت مبوجب الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١من القرار 

  )؛  ٢٠٠٦( ١٧٣١

 ٩٠وشجع عمليـة كيمـربيل علـى أن تقـدم تقريـرا يف غضـون         
يوما إىل الـس بشـأن طلـب ليربيـا املقـدم إىل عمليـة كيمـربيل، وطلـب         

رباء الـيت مت حتديـدها للفتـرة    من حكومة ليربيا أن تنفِّذ توصيات بعثـة اخلـ  
  الالحقة لقبول ليربيا يف نظام عملية كيمربيل إلصدار الشهادات؛  

 ٦وقرر استعراض إاء اإلجراءات املنصوص عليهـا يف الفقـرة     
  ) بعد النظر يف تقرير فريق اخلرباء.  ٢٠٠٣( ١٥٢١من القرار 

  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٠القرار   

ــتهيف  ــودة يف  ٥٦٩٩ جلســـ ــران/ ٢٠املعقـــ  حزيـــ

   ٢٠٠٧  يونيه

ــة    ــودة يف ٥٦٩٩يف اجللسـ ــه  ٢٠، املعقـ حزيران/يونيـ
 ٧، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة مؤرخــة     ٢٠٠٧

ــه  ــن      ٢٠٠٧حزيران/يوني ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
__________ 

  )٥٣(  S/2007/227. 
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)، حييــل ٢٠٠٣( ١٥٢١رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار 
(هــ) مـن القـرار     ٩م عمال بـالفقرة  ا تقرير فريق اخلرباء املقد

. والحــظ الفريــق أنــه، كنتيجــة مباشــرة  )٥٤()٢٠٠٦( ١٧٣١
لرفع اجلزاءات املفروضة على صادرات ليربيا من املاس اخلـام،  
مت رمسيا ضم ليربيا إىل عضـوية نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار      

ــايو  ٤شــهادات املنشــأ يف   ــق  ٢٠٠٧أيار/م . وإذ الحــظ الفري
ــد  ــة قـ ــى     أن احلكومـ ــة علـ ــزاءات املفروضـ ــع اجلـ ــت برفـ رحبـ

األخشاب واملاس، أعرب عن القلق من أن رفع اجلزاءات مـن  
ــة بــني الســكان بشــأن     احملتمــل أن يزيــد التوقعــات غــري الواقعي
قدرة احلكومة علـى تـوفري العمالـة املباشـرة وحتسـني اخلـدمات       
االجتماعية. وميكـن هلـذه التوقعـات أن تضـع عبئـا ال مـربر لـه        

  هود اليت تبذهلا احلكومة إلنعاش االقتصاد.على اجل

ودعـــي ممثـــل ليربيـــا للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه    
؛ طُــرح )٥٥(الــرئيس (بلجيكــا) انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرار

ــرار      للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق
)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٧( ١٧٦٠

  مجلة أمور منها: ،امليثاق الفصل السابع من

ــا للخــرباء لالضــطالع       ــام أن ينشــئ فريق طلــب إىل األمــني الع
ــا        ــة إىل ليربي ــى ســبيل املتابع ــة عل ــة تقييمي ــام ببعث ــة: (أ) القي ــام التالي بامله
والــدول اــاورة، ــدف إجــراء حتقيقــات وإعــداد تقريــر عــن تنفيــذ         

ــة مب    ــدابري، املفروضـ ــك التـ ــهاكات لتلـ ــدابري، وأي انتـ ــرار  التـ ــب القـ وجـ
)؛ (ب) تقييم تـأثري وفعاليـة التـدابري املفروضـة مبوجـب      ٢٠٠٣( ١٥٢١
ــرة  ــرار   ١الفقـ ــن القـ ــريع  ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـ ــذ التشـ ــيم تنفيـ )؛ (ج) تقيـ

أيلول/سـبتمرب   ١٩املتعلق بالغابات الذي اعتمده الكـونغرس الليـربي يف   
ــه الرئيســــة جونســــون  ٢٠٠٦ ــا يف   - ووقعتــ ــبح قانونــ ســــريليف ليصــ

؛ (د) تقييم مدى امتثـال حكومـة ليربيـا    ٢٠٠٦ول/أكتوبر تشرين األ ٥
) تقــدمي تقريــر إىل ـلنظـام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شـهادات املنشــأ؛ (هــ  

كــانون األول/ديســمرب   ٦الــس عــن طريــق اللجنــة يف موعــد غايتــه      
عن مجيع هذه املسائل؛ (و) التعـاون مـع أفرقـة اخلـرباء األخـرى       ٢٠٠٧

__________ 

  )٥٤(  S/2007/340. 

  )٥٥(  S/2007/369. 

ضــع توصــيات يف مــا يتعلــق باــاالت الــيت  ذات الصــلة؛ (ز) حتديــد وو
ــدابري املفروضــة        ــذ الت ــة لتيســري تنفي ــدرة دول املنطق ــز ق ــا تعزي ميكــن فيه

مــن القــرار  ١) والفقــرة ٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار  ٤مبوجــب الفقــرة 
  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٣٢

وأهاب جبميع الـدول وحبكومـة ليربيـا التعـاون التـام مـع فريـق          
  .اخلرباء يف مجيع جوانب واليته

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٧٧القــــرار   

 أيلـول/  ٢٠املعقـودة يف   ٥٧٤٥األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٧سبتمرب 

ــة    ــودة يف ٥٧٤٥يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٠، املعقـ أيلول/سـ
ــي    ٢٠٠٧ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

اخلــامس عشــر لألمـــني العــام بشــأن بعثـــة األمــم املتحـــدة يف      
األمـــني العـــام، يف تقريـــره، بقـــاء اهتمـــام والحـــظ . )٥٦(ليربيـــا

احلكومـــة منصـــبا علـــى تعزيـــز ســـلطتها، ومكافحـــة الفســـاد،  
وتنفيــــذ برنــــامج تقــــدمي املســــاعدة يف جمــــال احلكــــم وإدارة   
االقتصــاد، وإصــالح قطــاع األمــن، واســتعادة الســيطرة علــى    
مواردها الطبيعية وتنظيمها، وتعزيـز قـدرات مؤسسـاا. ومـع     

تقدم احملرز يف جمال تعزيز قطاع األمن مثـار  ذلك، اعترب بطء ال
قلق كبري. وأشار إىل أن مشروع خطة اإلـاء التـدرجيي لبعثـة    
ــا مســح بنقــل املســؤولية عــن األمــن يف      األمــم املتحــدة يف ليربي
ليربيا إىل احلكومة بشكل تـدرجيي وعلـى مراحـل علـى النحـو      

  الذي يعطيها الفرصة لالستفادة من قدراا.

ــ   ل ليربيـــا للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه  ودعـــي ممثـ
ــرار    ــاه الــس إىل مشــروع ق ــرئيس (فرنســا) انتب ــرح )٥٧(ال ؛ طُ

ــرار      للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق
__________ 

  )٥٦(  S/2007/479. 

  )٥٧(  S/2007/549. 
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)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٧( ١٧٧٧
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

مـــم املتحـــدة يف ليربيـــا حـــىت    قـــرر أن ميـــدد واليـــة بعثـــة األ     
  ؛  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب   ٣٠

وأكد من جديد على عزمـه علـى أن يـأذن لألمـني العـام بنقـل         
القــوات، حســب االقتضــاء، بــني بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا وعمليــة   
األمم املتحدة يف كوت ديفوار على أساس مؤقـت وفقـا ألحكـام القـرار     

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٠٩

 العام خبفـض نشـر األفـراد يف إطـار العنصـر      وأيد توصية األمني  
  فردا؛   ٢ ٤٥٠العسكري لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا مبا يعادل

وأيد كذلك توصية األمني العام خبفـض نشـر أفـراد الشـرطة يف       
  فردا؛  ٤٩٨إطار عنصر الشرطة لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا مبا يعادل 

احملـــرز يف النقـــاط   وطلـــب إىل األمـــني العـــام رصـــد التقـــدم      
  األساسية؛    املرجعية

أيلول/ســــبتمرب  ٣٠وأعــــرب عــــن اعتزامــــه القيــــام، حبلــــول    
، باستعراض توصيات األمني العام بـإجراء ختفيضـات إضـافية يف    ٢٠٠٨

  قوام البعثة، يف سياق الوضع األمين يف ليربيا ويف املنطقة دون اإلقليمية.  
  

ألمـن  ) الذي اختذه جملس ا٢٠٠٧( ١٧٩٢القرار   

 كـانون األول/  ١٩املعقـودة يف   ٥٨١٠يف جلسته 

   ٢٠٠٧ديسمرب 

ــة    ــودة يف ٥٨١٠يف اجللسـ ــانون األول/ ١٩، املعقـ  كـ

، أدرج الس يف جدول أعماله رسالة مؤرخة ٢٠٠٧ديسمرب 
موجهـــــــة إىل رئـــــــيس  ٢٠٠٧كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ٥

األمــــن مــــن رئــــيس اللجنــــة املنشــــأة عمــــال بــــالقرار   جملــــس
، حييــل ــا تقريــر فريــق اخلــرباء املقــدم عمــال   )٢٠٠٣( ١٥٢١

ــالفقرة  ــرار   ٩بـ ـــ) مـــن القـ )٢٠٠٧( ١٧٦٠(هـ
)٥٨(

ــظ  . والحـ
جيد دليال على حتركات كبرية لألسلحة واملقـاتلني   الفريق أنه مل

__________ 

  )٥٨(  S/2007/689. 

السابقني عرب حدود ليربيا خالل الفترة املشمولة بالتقرير، رغـم  
ــا إىل حــد كــ    بري. ارتفــاع معــدالت الســطو املســلح يف مونروفي

وزاد هـذا مــن أمهيــة النقــاش بشــأن إعــادة تســليح قــوات األمــن  
الليربية، وأبرز بعضا مـن التحـديات الـيت تعتـرض حتقيـق سـيادة       

  مستدام. القانون على حنو

ودعـــي ممثـــل ليربيـــا للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه    
ــا) انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرار   ؛ طُــرح )٥٩(الــرئيس (إيطالي

ــد ب  ــرار   للتصــويت، واعتم اإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق
)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٧( ١٧٩٢

  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

قرر أن جيدد التدابري املتعلقة باألسلحة املفروضة مبوجب الفقرة   
 ٢ و ١ ) والــيت عــدلت مبوجــب الفقــرتني ٢٠٠٣( ١٥٢١مــن القــرار  ٢

ــرار   ــن القــ ــرة ٢٠٠٦( ١٦٨٣مــ ــرار   ١) والفقــ ــن القــ  ١٧٣١(ب) مــ
من  ٤)، وجتديد التدابري املتعلقة بالسفر املفروضة مبوجب الفقرة ٢٠٠٦(

شـهرا؛ وأن تقـوم الـدول     ١٢) لفترة أخـرى متتـد   ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 
 ١٥٢١مــن القــرار  ٢١األعضــاء بإشــعار اللجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة 

العتــاد املتصــل ــا املــوردة وفقــا  ) لــدى تســليم مجيــع األســلحة و٢٠٠٣(
ــرار   ٢(هـــ) أو  ٢للفقــرتني  ــرة٢٠٠٣( ١٥٢١(و) مــن الق  ٢ )، أو الفق
؛ وأن ١٧٣١(ب) من القـرار   ١)، أو الفقرة ٢٠٠٦( ١٦٨٣من القرار 

يقوم باستعراض أي من التدابري املذكورة أعاله بنـاء علـى طلـب حكومـة     
ألمن يفيد باسـتيفاء الشـروط   ليربيا، فور تقدمي احلكومة تقريرا إىل جملس ا

) إلــاء العمــل بالتــدابري، وتزويــدها    ٢٠٠٣( ١٥٢١احملــددة يف القــرار  
  الس مبعلومات تربر تقييمها؛  

 ١وقرر متديد والية فريـق اخلـرباء احلـايل املعـني عمـال بـالفقرة         
ــافية متتـــد حـــىت  ٢٠٠٧( ١٧٦٠مـــن القـــرار  ــران/ ٢٠) ملـــدة إضـ  حزيـ

  ؛  ٢٠٠٨  يونيه

األمــني العــام أن يعيــد تعــيني األعضــاء احلــاليني يف   وطلــب إىل  
ــدعم      ــة لـ ــة الالزمـ ــة واألمنيـ ــات املاليـ ــذ الترتيبـ ــرباء، وأن يتخـ ــق اخلـ فريـ

  الفريق.  عمل
__________ 

  )٥٩(  S/2007/742. 
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  احلالة يف الصومال -  ٣

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٥، املعقودة يف ٤٩١٥

ــاجليف    ــودة يف ، ٤٩١٥ة لســ ــباط/فرباير  ٢٥املعقــ شــ
تقريــر األمــني جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه  أدرج، ٢٠٠٤

ــومال، املـــ     ــن احلالـــة يف الصـ ــام عـ شـــباط/فرباير  ١٢ؤرخ العـ
ــار و .)١(٢٠٠٤ ــام أشـ ــني العـ ــره  األمـ ــاق أن إىل يف تقريـ االتفـ
التوصـل إليـه يف مشـاورة الزعمـاء الصـوماليني يف       جـرى الذي 

ــاً ي شــكلنــريويب  ؤمتر يف مــالتقــدم مــن  مزيــدبإتاحــة عــد خرق
الوقــت. لفتــرة مــن  املصــاحلة الوطنيــة الصــومالية الــذي توقــف 

ستنطوي علـى  النهائية من عملية املصاحلة التالية واملرحلة أن و
 ن ســيقومون اختيــار أعضــاء الربملــان الــوطين االنتقــايل، الــذي     

رئيس للفتــرة االنتقاليــة. وشــدد علــى أن الــانتخــاب م ببــدوره
حتسـينات يف احلالـة    ترافقـه اسـي جيـب أن   التقدم يف اال السي

ــة  ــى األرضاألمني ــذي  عل ــر ال ــدورهســ، األم ــنح إىل  يؤدي ب م
األمــني العــام أكـد  . كمــا ةة الالزمــاملصـداقي السياســي االتفـاق  

هليئـة احلكوميـة   يف ادول خـط املواجهـة   ضرورة أن تعمل  على
تضــييق شـقة اخلـالف فيمـا بينــها     علـى الدوليـة املعنيـة بالتنميـة    

تكلم بصـوت واحـد.   تـ ملية املصـاحلة الصـومالية، وأن   ع بشأن
جلنـة جملـس األمـن املنشـأة      الـيت قامـت ـا    أن البعثة وأشار إىل

) إىل املنطقـة يف  ١٩٩٢بشـأن الصـومال (   ٧٥١عمال بـالقرار  
) ٢٠٠٣( ١٥١٩واختـاذ القـرار    ٢٠٠٣تشرين الثـاين/نوفمرب  

د ظــر توريـــ حل التنفيــذ الكامــل  عــزم الــس علــى     قــد أظهــر  
 ١٥١٩ل. ووفقا لطلب الس يف القـرار  األسلحة إىل الصوما

مـن  يتألف  رصدلل اً، أعلن األمني العام أنه أنشأ فريق)٢٠٠٣(
__________ 

  )١(  S/2004/115  وCorr.1ــدم ــه   ان، مقـ ــذي أدىل بـ ــان الـ ــال بالبيـ عمـ
 ٢٠٠١تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر   ٣١يف  الـــــــس رئـــــــيس

)S/PRST/2001/30(.  

، ومـن املهـام   مقـره نـريويب   يكـون  سـتة أشـهر   ةأربعة خرباء ملد
 ميقــدتحلظــر األســلحة و نتــهاكاتاالالتحقيــق يف املوكلــة إليــه 

لكـي يتخـذ الـس    لحة حظر األسـ مبن يواصلون انتهاك قائمة 
العنـف يف  انتشار نعدام األمن وأن ا. وأفاد أيضا بتدابري إضافية

الـــيت صـــاحبت حماولـــة التـــوترات و البلـــدعديـــدة مـــن  جـــزاءأ
أن  علــىمــؤخرا يؤكــد الســيطرة علــى مــنطقيت ســول وســناج  

وينبغــي يف الصــومال.  ملــحضــروري والســالم الشــامل حتقيــق 
وف سـ  مأأن يعوا ب املسلحة مميليشياو نيلزعماء الصوماليل

عــــن االنتــــهاكات املســــتمرة حلقــــوق  يتحملــــون املســــؤولية 
  نسان.اإل

ــا    ــل الصــومال  ممودع وأدىل يف املناقشــة. للمشــاركة ث
مــا أورده يف مجلــة و ،)٢(ببيــان باســم الــس )الصــنيرئيس (الــ

  الس يف البيان أنه:

  لعملية املصاحلة الوطنية؛كرر تأكيد تأييده الراسخ   

ــ وأهـــاب   ملصـــاحلة ااملـــؤمتر  التوصـــل يفاألطراف الصـــومالية بـ
ــة تتــوفر هلــا أســباب البقــاء   يف الصــومال بالوطنيــة  إنشــاء حكومــة انتقالي

  والعمل من أجل التوصل إىل ترتيب أمين شامل؛

وأدان مــن يعرقلــون عمليــة الســالم، وأهــاب جبميــع الــدول          
   عملية السالم؛ااورة مواصلة مساعيها للمشاركة بصورة كاملة يف

دعم اهليئـة احلكوميـة   لـ اتمع الدويل مواصلة جهوده ب وأهاب  
 ،اجلهـات املاحنــة إىل اإلسـهام يف مـؤمتر املصـاحلة الوطنيــة     االدوليـة، ودعـ  

األمــم املتحــدة نــداء والصــندوق االســتئماين لبنــاء الســالم يف الصــومال و
  املشترك بني الوكاالت من أجل الصومال؛املوحد 

__________ 

  )٢(  S/PRST/2004/3. 
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نســانية يف الصــومال،  إزاء احلالــة اإل هعــن بــالغ قلقــ  وأعــرب   
 وكفالــة ،القــادة الصـوماليني تيســري إيصــال املسـاعدة اإلنســانية  وأهـاب ب 

  ؛املساعدةيف جمال تقدمي  الدوليني منهم والوطنيني سالمة مجيع العاملني

وأكــد مـــن جديــد اســـتعداده ملســاعدة األطـــراف الصـــومالية      
  .ودعم اهليئة احلكومية الدولية

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٤، املعقودة يف ٥٠٠٣

ــة    ــودة يف  ٥٠٠٣يف اجللســــ ــه  ١٤املعقــــ متوز/يوليــــ
تقريــر األمــني يف جــدول أعمالــه األمــن  أدرج جملــس، ٢٠٠٤

األمـني العـام    . وأشـار )٣(٢٠٠٤حزيران/يونيـه   ٩العام املؤرخ 
لجنــة التيســري األخرييــن لتمــاعني أن نتــائج االجيف تقريــره إىل 
يف نـريويب،   املنعقـدين لهيئـة احلكوميـة الدوليـة    لالوزارية التابعة 

بـني وزراء خارجيـة اهليئـة املعنيـة     برهن وجود اتسـاق متجـدد   
ــج  تبــاعا وأنــه جيــبمبســألة املصــاحلة الوطنيــة يف الصــومال. 

ــي  ــقإقليمـ ــة التقـــيض لإذا  متسـ ــوفر أن يســـري لجنـ قيـــادة التـ
املرحلـة الثالثـة مـن عمليـة السـالم،      إجـراءات  خـالل  اسية سيال
مــؤمتر املصــاحلة الوطنيــة الصــومالية. وعــالوة علــى      اختتــام و

والـذي قدمـه   ، شهرين الذي يستغرق ذلك، فإن اإلطار الزمين
يشـكل ضـغطا   ، املـؤمتر  امتـ ختاحلكوميـة الدوليـة ال  يئة اهلوزراء 
ويـتعني علـى   قة. املنط وعلىعلى األطراف الصومالية ا استثنائي

عـدة قضـايا   أن يتوصـلوا إىل اتفـاق حـول    الصـوماليني   زعماءال
متنــازع عليهــا، وإىل تشــكيل حكومــة احتاديــة انتقاليــة شــاملة   

ــه   ــة متوز/يوليـ ــول ايـ ــومال حبلـ ــة  للصـ ــذلك اهليئـ ــث كـ . وحـ
 ،األفريقي، وجامعة الـدول العربيـة   واالحتاد ،احلكومية الدولية

اإلجــراءات ألمــن علــى النظــر يف جملــس اواالحتــاد األورويب، و
دعـم السـالم واملصـاحلة     مـن أجـل  اإلضافية اليت ميكـن اختاذهـا   

__________ 

  )٣(  S/2004/469لـس  عمال بالبيان الذي أدىل بـه رئـيس   مقدم ؛يف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١

 بفعاليـة  جملس األمـن إن من شأن إشراك يف الصومال. الوطنية 
أن يـوفر احلـوافز املطلوبـة بشـدة يف هـذا      الرصـد  ق فريـ إنشـاء  و

أن يشــجع الــدالئل علــى اتمــع الــدويل أيضــا يــتعني . واــال
طقـة  يف املناملتباعـدة  بـني املواقـف    للتوفيـق  ت مـؤخراً اليت ظهـر 

أن حتظـى   عملية السـالم أريد لإذا دون اإلقليمية إزاء الصومال 
زاع املســـلح ـالعنـــف والنـــ ال يـــزالفـــرص النجـــاح. و بأقصـــى

ــاقم  يســهمان يف ــواطن تف يف الصــومال،  املوجــودةضــعف الم
فـإن  املسـاعدات،  وصـول   الـيت يعانيهـا   الرغم من القيود وعلى

ملختلـــف األزمـــات  تســـتجيب  اإلنســـانية  املعونـــةت وكـــاال
  متقلبة.اإلنسانية يف بيئات أمنية 

   عـــييف املناقشـــة.  للمشـــاركة ممثـــل الصـــومالوقـــد د
ــاوأدىل  ــان باســـم الـــس  )الـــرئيس (رومانيـ ــة و، )٤(ببيـ يف مجلـ

  أورده الس يف البيان أنه:  ما

ليـة املصـاحلة   لعم أعرب الـس مـن جديـد عـن تأييـده الثابـت        
  يف كينيا؛ الذي جتري أعماله ؤمتر املصاحلة الوطنية الصوماليةملالوطنية و

 ورحـــب ببـــدء املرحلـــة الثالثـــة مـــن مـــؤمتر املصـــاحلة الوطنيـــة   
هـا املبذولـة   جهودمواصـلة بـذل   مجيع األطـراف علـى   حث و الصومالية،

يف  نـــزاعالعمليــة واالتفــاق علــى حــل دائــم وشــامل لل إلحــراز تقــدم يف 
  حكومة احتادية انتقالية للصومال؛قامة الصومال وإ

من جديد على أنـه ينبغـي لألطـراف الصـومالية االلتـزام      وأكد   
تشــرين  ٢٧بــإعالن الــدوريت املتعلــق بوقــف األعمــال العدائيــة املــؤرخ  

، ودعــا األطــراف الصــومالية )٥(واإلســراع بتنفيــذه ٢٠٠٢األول/أكتـوبر  
ــل     ــل التوصـ ــن أجـ ــل مـ ــلة العمـ ــامل يف   إىل مواصـ ــين شـ ــب أمـ إىل ترتيـ

يعرقلون عملية السالم، وأكد من جديـد أن الـذين    من الصومال؛ وأدان
  زاع سوف يتحملون املسؤولية؛ـيصرون على ج ااة والن

__________ 

  )٤(  S/PRST/2004/24. 

  )٥(  S/2002/1359.املرفق ، 
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ورحب بقرار االحتاد األفريقي إيفاد بعثة استطالعية مـن أجـل     
  ؛تهيئة لنشر مراقبني عسكريني يف الصومالال

قلقــه البــالغ إزاء احلالــة اإلنســانية يف  مــن جديــد عــن   وأعــرب  
القادة الصوماليني إىل تيسري إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية    دعا الصومال، و

ــدوليني     ــاملني الـ ــا وضـــمان ســـالمة مجيـــع العـ ــة إليهـ ــتد احلاجـ الـــيت تشـ
  املعونة.والوطنيني يف جمال 

  
ــرار    ــس    )٢٠٠٤( ١٥٥٨القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

 آب/ ١٧ املعقـــودة يف ٥٠٢٢يف جلســـته  األمـــن

    ٢٠٠٤  أغسطس

ــاجليف    ــودة يف ٥٠٢٢ة لسـ ــطس  ١٧، املعقـ آب/أغسـ
رســــالة مؤرخــــة يف جــــدول أعمالــــه الــــس  أدرج، ٢٠٠٤

مـن رئـيس اللجنـة املنشـأة     موجهـة   ٢٠٠٤آب/أغسطس  ١١
ــال بــالقرار   ــس  )١٩٩٢( ٧٥١عم حييــل ــا   ،إىل رئــيس ال

جبـه  مبو الفريـق قدم  تقرير فريق الرصد املعين بالصومال، الذي
  .  )٦(األسلحةتتعلق حبظر توريد توصيات 

ــرار   و   ــاه إىل مشــروع ق ــرئيس االنتب اعتمــد ؛ )٧(وجــه ال
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ، )٢٠٠٤( ١٥٥٨باإلمجـ

متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    الذي قرر الس مبوجبه، 
  منها: مجلة أمور ،امليثاق

ع اللجنـة املنشـأة   طلب إىل األمني العام أن يقوم، بالتشـاور مـ  ال  
يف و، ١٩٩٢أبريـل   نيسـان/  ٢٤املـؤرخ   )١٩٩٢( ٧٥١عمال بـالقرار  

فريق الرصـد علـى النحـو املشـار إليـه يف       بإعادة إنشاء ،يوما ٣٠غضون 
، علـى  ولفتـرة سـتة أشـهر    )،٢٠٠٣( ١٥١٩(ب) من القـرار   ٢الفقرة 

  الوالية التالية: أن تناط به
__________ 

  )٦(  S/2004/604لقـــــرار مـــــن ا ٦ر عمـــــال بـــــالفقرة التقريـــــ قـــــدم ؛
٢٠٠٣(  ١٥١٩.(  

  )٧(  S/2004/648.  

(أ) مــن  ٢  الفقــراتاحملـددة يف املهــام ة تنفيــذ واصـل م  (أ)  
  ؛)٢٠٠٣( ١٥١٩إىل (د) من القرار 

ــة     (ب)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
مبشروع قائمة بأمساء األشخاص والكيانات الذين ينتهكون التدابري الـيت  

ــرار    ــدول األعضــاء وفقــا للق ) داخــل وخــارج  ١٩٩٢( ٧٣٣تنفــذها ال
الحتمـال أن يتخـذ الـس    الصومال وأمساء مؤيـديهم الناشـطني، حتسـبا    

تــدابري بشــأم يف املســتقبل وعــرض هــذه املعلومــات علــى اللجنــة علــى   
  النحو الذي تعتربه اللجنة مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا؛

ــن        (ج)   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل ــدمي توصــيات بن مواصــلة تق
ن حتقيقات، بشأن التقريرين السابقني لفريق اخلرباء املعني عمـال بـالقراري  

) ٢٠٠٣( ١٤٧٤و  ٢٠٠٢متوز/يوليــه  ٢٢املــؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤٢٥
، وبنـــاء علـــى التقريـــر األول لفريـــق    ٢٠٠٣نيســـان/أبريل   ٨املـــؤرخ 

  ؛الرصد

مـــع اللجنـــة بشـــأن وضـــع     بشـــكل وثيـــق العمـــل   (د)  
ــام حلظــر       ــال الع ــدابري إضــافية لتحســني االمتث توصــيات حمــددة الختــاذ ت

  ؛توريد األسلحة

ــن   )ـ(ه   ــد الـــس، عـ ــة،  تزويـ ــق اللجنـ ــر بطريـ ــن تقريـ عـ
  أعاله.  وتقرير ائي يشمل مجيع املهام املشار إليهامنتصف املدة 

  
، ٥٠٦٤بيان صادر عن الرئيس يف جلسة جملس األمـن    

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٦املعقودة يف 

 تشـــرين األول/ ٢٦يف  ، املعقــودة ٥٠٦٤ة لســ اجليف   

تقريـر األمـني    يف جدول أعمالـه ، أدرج الس ٢٠٠٤أكتوبر 
 أثـىن ويف حني  )٨(٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨املؤرخ  العام

مـؤمتر املصـاحلة الوطنيـة     أحـرزه األمني العام على التقدم الـذي  
حـث القـادة الصـوماليني علـى      ،يف األسابيع األخرية الصومالية

الفرصة إلكمال العملية عن طريق انتخـاب رئـيس   هذه اغتنام 
__________ 

  )٨(  S/2004/804لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدم ؛يف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١
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ــدع  ــدمي الـ ــايل، وتقـ ــة  انتقـ ــة االحتاديـ ــة إىل احلكومـ م حبســـن نيـ
 عـن ترحيبـه  أيضـا   وأعـرب تشـكيلها.  املقرر االنتقالية اجلديدة 

ستعداد االحتاد األفريقي بنشر مـراقبني يف الصـومال، وحـث    ال
االحتــــاد األفريقــــي،  بعثــــةدعم أن يــــاتمــــع الــــدويل علــــى 

ريح وإعـادة  زع السـالح والتسـ  ـنـ جوانبها املتعلقـة ب ذلك  يف مبا
ــريويب، اج. كمــا رحــب جبهــود  اإلدمــ ــة يف ن  التخطــيط اجلاري

والفريــق ومال األمــم املتحــدة السياســي للصــمكتــب  مبشــاركة
ــة،      ــة الصــومالية لتنســيق املعون ــم املتحــدة، واهليئ القطــري لألم

، وجهات أخـرى واملفوضية األوروبية، وجامعة الدول العربية 
رئـيس  بناء السـالم علـى النحـو املتـوخى يف بيـاين      لإطار لوضع 

ــوبر  ٣١ املـــؤرخنيجملـــس األمـــن  ــرين األول/أكتـ  ٢٠٠١تشـ
ــع أن ومــن  .)٩(٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٢٥ و تفضــي هــذه  املتوق

ــن  جمموعــة ”صــياغة اجلهــود إىل  ــة م ــدابري املســاعدة  متكامل ت
وأشار كذلك إىل أنه يف هـذه املرحلـة مـن مراحـل      .“السريعة

جح أن مــن املــر، رز يف عمليــة الســالم يف الصــومالالتقــدم احملــ
إىل وبنـاء السـالم    إىل أداء دور متعاظم يفاألمم املتحدة تدعى 

من أجل مسـاعدة األطـراف الصـومالية علـى     تكثيف وجودها 
تنفيذ اتفاقها. ويف الوقت نفسـه، أعـرب عـن اعتقـاده بـأن أي      

ــاظم يف  ــومال  تعـ ــدة يف الصـ ــم املتحـ ــي دور األمـ ــتم ينبغـ أن يـ
ت مع احلكومة اجلديـدة.  تدرجييا، وأن يستند إىل نتائج احملادثا

جهـود   هرافقـ تجديـد أن التقـدم السياسـي جيـب أن      وأكد مـن 
تحقيق حتسن ملمـوس يف احلالـة   لمن جانب القادة الصوماليني 

  األمنية على أرض الواقع.  

وأدىل يف املناقشــة. للمشــاركة ممثــل الصــومال ودعــي   
يف و ،)١٠(الــسباســم ببيــان  )(اململكــة املتحــدةالــس رئــيس 

  ما أورده الس يف البيان أنه:لة مج
__________ 

  )٩(  S/PRST/2001/30  وS/PRST/2004/3.على التوايل ،  

  )١٠(  S/PRST/2004/38. 

قة وبيانــات رئيســـه بشــأن احلالـــة   أكــد جمـــددا قراراتــه الســـاب    
  الصومال؛  يف

ــوية      ــه بتسـ ــد التزامـ ــن جديـ ــد مـ ــة  وأكـ ــة للحالـ ــاملة ودائمـ شـ
  الصومال؛  يف

التقدم الـذي أحـرز مـؤخرا يف مـؤمتر املصـاحلة الوطنيـة       شاد بوأ  
  الصومالية يف نريويب؛

ــع إ    ــه يتطلـ ــال إنـ ــة يف   وقـ ــة انتقاليـ ــة احتاديـ ــكيل حكومـ ىل تشـ
  ؛املستقبل القريب

 الدولـة علـى اختـاذ    وشجع الربملـان االحتـادي االنتقـايل ورئـيس      
بالكفــاءة يتمتــع الختيــار رئــيس وزراء وجملــس وزراء  أخــرى خطــوات 

  والفعالية ووضع برنامج عمل وجدول زمين أوليني للفترة االنتقالية؛

عمليـة املصـاحلة   ل هادعملـ الدولية واملنظمات  الدولوأثىن على   
  الصومال؛يف الوطنية 

بـأن تـدعى األمـم املتحـدة إىل أداء     األمني العـام الـرأي    وشاطر  
  يف الصومال؛ إىل تكثيف تواجدهايف بناء السالم، و موسع دور

ــة         ــة للحكوم ــة مؤاتي ــة بيئ ــى يئ ــادة الصــوماليني عل وحــث الق
  املقبلة.االحتادية االنتقالية 

  

ادر عـــــن الـــــرئيس يف جلســـــة جملـــــس بيـــــان صـــــ  

ــن ــودة يف ٥٠٨٣ األمـ ــاين/  ١٩، املعقـ ــرين الثـ  تشـ

  ٢٠٠٤  نوفمرب

تشـرين   ١٩يب يف يف نريو املعقودة ،٥٠٨٣ة لساجليف   
أدىل ببيانـــات مجيــع أعضـــاء الـــس   )١١(٢٠٠٤ الثــاين/نوفمرب 
__________ 

ــن      انظــر الفصــل األول   )١١(   ــات ع ــن املعلوم ــد م ــى مزي للحصــول عل
  ن مقر األمم املتحدة.ماالجتماعات اليت تعقد بعيدا 
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ــا وممثلـــــو كـــــل  ــاوكين مـــــن جيبـــــويت وإثيوبيـــ ــا ونيجرييـــ  يـــ
  .كومية الدوليةوميسر اهليئة احل، )١٢(الصومالو

صـاحلة  وأثىن املتكلمون على التقدم احملرز يف عمليـة امل   
بانتخاب رئيس احلكومة االحتاديـة  رحبوا الوطنية الصومالية، و

 االنتقالية، وتشكيل الربملان الصـومايل وتعـيني رئـيس للـوزراء.    
لقـرار االحتـاد األفريقـي     موأعرب املتكلمون أيضـا عـن تأييـده   

  يف الصومال. نشر بعثة للمراقبة

أنـــه، علــى الـــرغم مــن هـــذه   إىل  ممثـــل كينيــا أشــار  و  
ــإناإلجنــازات ــة الســالم  ، ف ــة دقيقــة وتواجــه عملي حرجــة حال

قبـل أن  للغاية يف حتقيق استقرار احلالة األمنية داخل الصـومال  
اإلشــارة إىل التحــديات . وب)١٣(مقرهــا احلكومــة االحتاديــة تغــري
م واألمن يف مجيـع أحنـاء   لسالاحلاجة إىل استعادة ا تشكلهااليت 

ــدة   أشــار  ،الصــومال ــة اجلدي ــل الصــومال إىل أن احلكوم ال ممث
أي من أفـراد   أو منظمة أخرىجيشاً مدرباً، وال شرطة  متتلك

أن يتخــــذ طلــــب إىل الـــس  فقـــد  قـــوات األمـــن. لــــذلك،   
بنـاء السـالم، مبـا يف ذلـك نشـر      لبعثة  إلنشاءاخلطوات الالزمة 

يف املســـتقبل القريـــب. يف الصـــومال،  االســـتقرارتثبيـــت قـــوة 
الحتــاد ا اً قــد قــدم إىلرمسيــ اًطلبــقــال إن عــالوة علــى ذلــك، و

مــن  مكونــة   االســتقرار لتثبيــت  قــوة  بشــأن إنشــاء   األفريقــي  
 مــتكلمني ناشــد عــدة . و)١٤(جنــدي ٢٠ ٠٠٠إىل  ١٥ ٠٠٠

تحســني احلالــة لفــظ ســالم يف الصــومال حلبعثــة تأييــد الــس 
__________ 

، والتعاون الدويل والعالقات الربملانيـة  اخلارجية وزير جيبويت مثّل  )١٢(  
 التعـاون اإلقليمـي  وزيـر  كينيا ، ومثّل إثيوبيا وزير اخلارجيةمثّل و

ــا الشــرقية، ومثّــل   ألفريق مهوريــة ورئــيس  اجلرئــيس  الصــومالي
  الوزراء يف احلكومة االحتادية االنتقالية الصومالية.

  )١٣(  S/PV.5083 ٥، الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  

بنـاء  ن إىل توسـيع دور  ون آخـر ومتكلمـ دعـا  ، بينمـا  )١٥(األمنية
  .)١٦(الصومال ألمم املتحدة يفاووجود السالم 

نشـر  الرئيسـي ل وأكد ممثل اململكة املتحدة أن الشـرط    
درجـــة مـــن االســــتقرار يف   اســـتعادة  يتمثـــل يف  كـــبرية  قـــوة  
مال. وحـىت يـتم حتقيـق هـذا اهلـدف، أعـرب عـن الـدعم         الصو

ــة لدة تــوفري أقصــى قــدر ممكــن مــن املســاع  ل ــة بعث لتابعــة ااملراقب
  .  )١٧(الحتاد األفريقيل

باســــم ببيــــان ة)، (الواليــــات املتحــــدالــــرئيس وأدىل   
  ما أورده الس يف البيان أنه:يف مجلة و، )١٨(الس

من جديـد قراراتـه السـابقة وبيانـات رئيسـه بشـأن احلالـة         أكد  
  يف الصومال؛

ائمـة للحالـة   شـاملة ود أكد مـن جديـد التزامـه بإجيـاد تسـوية      و  
  الصومال؛  يف

ــىن   ــة املصــاحلة       وأث ــؤخرا يف عملي ــذي أحــرز م ــدم ال ــى التق عل
  الوطنية الصومالية، وال سيما إنشاء الربملان االحتادي االنتقايل؛

احلكوميــة الدوليــة علــى وأثــىن علــى الــدول األعضــاء يف اهليئــة   
البلـــدان األخــرى واملنظمـــات الدوليـــة مــن أجـــل دعـــم   و، حنــو خـــاص 

  عملية املصاحلة الصومالية؛ ومساعدة

لتزام االحتاد األفريقي بتقـدمي املسـاعدة يف   الوأكد جمددا دعمه   
  العملية االنتقالية، ال سيما التخطيط لنشر بعثة يف الصومال؛

جلهود الـيت تبـذهلا   ادعم  جع البلدان واملنظمات املاحنة علىوش  
لـى العمـل داخـل    ع اقدراملقبلة لكفالة احلكومة الصومالية واملؤسسات 

  .إعمار الصومالإعادة الصومال، ومساعدا يف 
__________ 

 ).(كينيا ٥(جيبويت)، والصفحة  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

ــا)؛ الصــفحة   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٦(   (أنغــوال)،  ١١(نيجريي
 (اجلزائر). ١٦-١٥والصفحتان 

 ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/PRST/2004/43.  
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ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥آذار/مارس  ٧، املعقودة يف ٥١٣٥

شـباط/فرباير   ١٨قريـره املـؤرخ   األمني العام يف تذكر   
ــة الأن  )١٩(٢٠٠٥ ــة  عمليــ ــة الدوليــ ــة احلكوميــ ــلمية للهيئــ الســ

 لصـومال انتقاليـة يف ا لفترة  السلطةسفرت عن ترتيب لتقاسم أ
العمليــة أن هــذه  ومــع أن مــن الواضــحمخــس ســنوات. مــدا 

ــر مشــوالً األهــي الســلمية  ــا، فهــي   كث ــع  مــن نوعه تشــمل مجي
 فإنـه ال ميكـن القـول    ،الرئيسـية  الفصـائل  قـادة معظم والعشائر 

قـد   الصوماليف القتال  أنأو  ابأن السالم أو املصاحلة قد حتقق
يس احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة طلــب رئــإىل  روأشــا. توقــف

ســـالم مـــن االحتـــاد الحفظـــة مـــن  اًكـــبري اًعـــددبعـــد انتخابـــه 
تقاليـة علـى االنتقـال    سـاعدة احلكومـة االحتاديـة االن   ملاألفريقي 

علــــى أن اخليــــار  توافــــق يف اآلراء وظهــــور  ،إىل الصــــومال
الحتـــاد يوفـــدها اإنشـــاء قـــوة محايـــة األجـــدى قـــد يكـــون يف 

األمـم املتحـدة   ، فـإن  وبالتشاور مع االحتاد األفريقـي  .يريقاألف
. وأشار كـذلك إىل  هذه مايةاحلقوة لتخطيط المستعدة لدعم 

 يف معاجلـة موضـوع   حتادية االنتقاليةاحلكومة اال ه مع شروعأن

ــ ــي ل إىل الصــومال، اانتقاهل ــانينبغ ــى ســبيل  ع أن يســعى لربمل ل
ــة،  ــد إىل األولوي ــني اتفــاق عق ــع الفصــ ب ــع ائل ومجي قــادة مجي

والــــدخول فــــورا يف العدائيــــة عمــــال األوقــــف لامليليشــــيات 
لوقــف إطــالق  شــامل لتوصــل إىل اتفــاقل عاجلــةمفاوضــات 

استعداد لتقـدمي  األمم املتحدة على  طلب منها، فإن. وإذا رالنا
األمـني العـام   وأصـر  . تفـاق اال على هذااملشورة أثناء التفاوض 

توريد األسـلحة  على ظر احلاذ زيد من اجلهود إلنفاملبذل على 
 القـدرة علـى   نيعلـى أن حتسـ   أكـد الصـومال. و املفروض على 

 األمـن عمومـا   يـة مـن شـأما تعزيـز    إنفاذالرصد ووضع تدابري 
__________ 

  )١٩(  S/2005/89 ،لــس بالبيــان الــذي أدىل بــه رئــيس  عمــالً قــدميف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١

ــه بدرجــة كــبرية  األمــن، مت  جملــسمــن ع يشــجبت . وأضــاف أن
مـن خالهلـا    باعتبارهـا آليـة تقـوم   رصـد  التنسـيق و ال إنشاء جلنـة 

تقــدمي بمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة   ظواملن البلــدان املاحنــة 
وحتـدث بالتفصـيل   احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة.   الدعم جلهود 

يف  فيهـا  األمـم املتحـدة   دورتتطلـب توسـيع   اـاالت الـيت    عن
ــب ــى     القري ــوي عل ــذي ينط ــالعاجــل ال ــم  ع يتوس ــب األم مكت

  .املتحدة السياسي للصومال

ــة    ــودة يف ٥١٣٥ويف اجللســـ ــارس آذار ٧، املعقـــ /مـــ
أدرج للمشــاركة فيهـــا،  ممثـــل الصــومال   الــيت دعــي  ، ٢٠٠٥
الــذكر. اآلنــف  تقريــر األمــني العــام هيف جــدول أعمالــالــس 
يف مجلــة و ،)٢٠(الــسباســم ببيــان  الــرئيس (الربازيــل) وأدىل 

  أورده الس يف البيان أنه:  ما

قرراتـه السـابقة بشـأن احلالـة يف الصـومال،      ممجيـع  جمـدداً   أكد  
. ٢٠٠٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩املـؤرخ   الـس  سيما بيـان رئـيس  ال 

  التزامه بإجياد تسوية شاملة ودائمة للحالة يف الصومال؛تأكيد  وكرر

رحب بالتقدم احملـرز يف عمليـة املصـاحلة الوطنيـة الصـومالية،      و  
احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة؛    اجلهــود املتواصــلة الــيت تبــذهلا   ال ســيما 

االحتــاد األفريقــي واهليئــة احلكوميــة الدوليــة  يبــذهلا  الــيتهود اجلشــاد بــوأ
  دعما للحكومة االحتادية االنتقالية؛

للمسـاعدة  مـن جهـود   االحتـاد األفريقـي    دعمه ملا يبذلـه وكرر   
  ؛يف العملية االنتقالية يف الصومال

حــث مجيــع زعمــاء الفصــائل واملليشــيات الصــومالية علــى       و  
ــال   ــف األعم ــةوق ــا شــجع جع، وشــالعدائي ــة   هم، كم ــة االحتادي احلكوم

شـامل  اتفـاق  إىل مفاوضات فورية من أجـل التوصـل   على بدء االنتقالية 
يفضـي إىل نـزع السـالح     وقـف إطـالق النـار الشـامل    ل ميكن التحقق منه

  بصورة ائية؛
__________ 

  )٢٠(  S/PRST/2005/11 .  
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وأعرب عن امتنانه جلميع املاحنني الذين دعمـوا عمليـة السـالم      
ــى ة يف الصــومال، وشــجع اجلهــات املاحنــ   إعمــار يف إعــادة ســامهة املعل

  ؛نعاشهالصومال وإ

الـيت يشـترك يف رئاسـتها     التنسيقالرصد وورحب بإنشاء جلنة   
  املتحدة؛  احلكومة االحتادية االنتقالية واألمموزراء  رئيس

ورحــب بــاجلهود الــيت يبــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة السياســي   
للحكومـة االحتاديـة   يف تنسـيق الـدعم املقـدم    القيـادي   دورهوبـ لصومال ل

تنفيــذ االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف مــؤمتر      مــن أجــل  االنتقاليــة 
  املصاحلة الوطنية؛

 ،الكامـــل لعمليـــة الســـالم يف الصـــومالجمـــددا تأييـــده  وأكـــد  
  .الصدد  ملساعدة يف هذابتقدمي اوالتزام األمم املتحدة 

  

ــرار    ــس    )٢٠٠٥( ١٥٨٧القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

ــن ــودة يف ٥١٤٢يف جلســته  األم  آذار/ ١٥، املعق

    ٢٠٠٥  مارس

آذار/مـــــارس  ١٥املعقـــــودة يف  ،٥١٤٢ة لســـــاجليف   
 ٨رســالة مؤرخــة    الــس يف جــدول أعمالــه   أدرج، ٢٠٠٥

موجهــة مــن رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال  ٢٠٠٥آذار/مــارس 
ــالقرار  ــس  )١٩٩٢( ٧٥١ب ــيس ال ــر   حي ،إىل رئ ــا تقري  ــل ي

    .)٢١(بالصومال فريق الرصد املعين

يف املناقشـــة. للمشـــاركة ممثـــل الصـــومال وقـــد دعـــي   
اعتمـد   )٢٢(قـرار الرئيس (الربازيـل) االنتبـاه إىل مشـروع    ووجه 

ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٥( ١٥٨٧باإلمجـ
، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    مبوجبه السقرر الذي 
  منها:أمور  مجلة، امليثاق

__________ 

  )٢١(  S/2005/153هـ  ٣قدم هذا التقرير عمـال بـالفقرة    ؛)مـن القـرار   ـ (
٢٠٠٤( ١٥٥٨.( 

  )٢٢(  S/2005/160.  

بإعـادة  يوما، ثالثني يف غضون يقوم طلب إىل األمني العام أن   
) ٢٠٠٤( ١٥٥٨مـن القـرار    ٣فريق الرصد املشار إليه يف الفقرة  إنشاء

  ملدة ستة أشهر؛

الترتيبــات املاليـــة   يضــع وطلــب كــذلك إىل األمــني العــام أن       
  الالزمة لدعم أعمال فريق الرصد؛

ــر      ــة أن تنظ ــب إىل اللجن ــس توصــيات   وأن وطل ــدم إىل ال تق
مبــا يف  ا،حتســني تنفيـذ حظــر توريــد األسـلحة واالمتثــال هلــ  بشـأن طــرق  

ذلك سبل تطوير قدرة بلدان املنطقة على تنفيذ حظـر توريـد األسـلحة،    
  واجهة استمرار االنتهاكات؛مل

يف قيـام  االقتضـاء،  حسب وطلب كذلك إىل اللجنة أن تنظر،   
، اأو إىل أي منــهم زيــارة إىل الصــومال واملنطقــةرئيســها ومــن يعينــهم، ب

ــام لــس علــى تصــميم ا إلظهــارعــن طريــق رئيســها،   حلظــر التنفيــذ الت
  األسلحة.

  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٤، املعقودة يف ٥٢٢٧

متوز/يوليــــــه  ١٤، املعقــــــودة يف ٥٢٢٧يف اجللســــــة   
الرسـالة   يف جـدول أعمالـه  مـرة أخـرى    أدرج الـس ، ٢٠٠٥

، )٢٣(وجهة من رئـيس اللجنـة  امل ٢٠٠٥/مارس آذار ٨املؤرخة 
حزيران/يونيــــه  ١٦تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ  وكــــذلك

٢٤(٢٠٠٥(  .  

أن مـــن األمهيـــة  ه إىلتقريـــريف األمـــني العـــام وأشـــار   
املؤسســات و ديــة االنتقاليــةاالحتاتنتقــل احلكومــة أن القصــوى 

ــومال االحتا ــة إىل الصــ ــة االنتقاليــ ــل   ديــ ــىت تكفــ ــتمرار حــ اســ
إال أن واتمـــع الـــدويل.  شـــعب الصـــوماللـــدى  تهايمصـــداق
ميكــن أن مــا  جــدل ومعارضــة مثــارأصــبحت نتقــال االخطــة 

__________ 

  )٢٣(  S/2005/153. 

  )٢٤(  S/2005/392 ،لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدميف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١
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ــد مــن حــدة االنقســامات بــني    ــاطق. وأشــار  العشــائر وامليزي ن
يف الصــومال لــدخول زعمــاء حاجــة ماسـة   وجــودكـذلك إىل  

ــق  حــوار جــاد   ــق يف اآلراء بشــأن  ســعياً إىل حتقي القضــايا تواف
إىل احلكومـة   ه. وكرر األمني العام نداءباالنتقاللقة اهلامة املتع

بـــني اتفـــاق عقـــد إىل ليتوصـــال  ديـــة االنتقاليـــة والربملـــاناالحتا
العدائيـة  عمـال  األوقف على امليليشيات و لعشائرمجيع ا زعماء

 اتفـاق عقـد  إىل مباشـرة تفضـي   فورا والـدخول يف مفاوضـات   
دة علــى  األمــم املتحــ وقــال إن . لوقــف إطــالق النــار   شــامل

، كهــذااتفــاق الراميــة إىل عقــد املفاوضــات  ســاندةاســتعداد مل
رمبــا اآلخــرين. وأشــار كــذلك إىل أنــه  بالتعــاون مــع الشــركاء

يف اإلشــراف علــى مفيــدة  آليــةجلنــة التنســيق والرصــد  كانــت
ــة املســاعدة   ومــن الضــروري . وتوجيههــا إىل الصــومالاملقدم

ــتكمال عمليــة  ــها لكفالــة التصــ   تعزيــز اس  الســريعدي هيكليت
ــام   للمشــاكل. وجيــري التخطــيط   ــدم وســاق لقي ــى ق ــة عل اهليئ

فـاد بعثـة لـدعم السـالم     إيباحلكومية الدولية واالحتاد األفريقـي  
ــومال ــاد، يف الصـ ــو إال أن إيفـ ــة   اتأي قـ ــكرية أجنبيـ  إىلعسـ

احلظــر املفـروض علــى توريــد  اسـتثناء مــن  يتطلب ســالصـومال  
ــن. و   ــس األم ــن جمل ــر تقرأوضــح أحــدث  األســلحة م ــق ي لفري

حظـر توريـد األسـلحة     انتـهاكات  أن املعـين بالصـومال   الرصد
ىل البلـد.  إال تـزال تتـدفق    واملتفجرات مستمرة، وأن األسلحة

ــد     وأن األمــن يف الصــومال سيســتتب متامــا بإنفــاذ حظــر توري
األســـلحة، يف ظـــل حتســـني القـــدرة علـــى رصـــده وتطبيـــق       

  .  إنفاذه  تدابري

ــان وأدىل    ــرئيس (اليون ــا) ال ــسباســم ن ببي يف و )٢٥(ال
  :ما أورده الس يف البيان أنهمجلة 

__________ 

  )٢٥(  S/PRST/2005/32. 

 الـيت نشـأت مـؤخراً وبشـأن    اخلالفـات  بشـأن  أعرب عن قلقـه    
التــوتر فيمــا بــني القــادة الصــوماليني، ممــا يهــدد بقــاء املؤسســات   ازديــاد 

  االحتادية االنتقالية؛

ضـبط   درجـات مجيع القادة يف الصومال ممارسة أقصى وناشد   
  التوتر؛  خطوات فعالة لتخفيف حدةختاذ االنفس و

وحث املؤسسات االحتادية االنتقالية علـى أال تتـأخر يف وضـع      
  األمن واالستقرار؛ رساءخطة وطنية إل

ــى    ــة اإلنســانية عنصــر    أن وشــدد عل مــن عناصــر  حتســني احلال
  لعملية السالم واملصاحلة؛ ةساسياألدعم ال

مجيــع نســانية إىل اإل ةاملســاعد كفالــة إيصــال أنوأكــد جمــدداً   
ميـــدان الصــوماليني احملتـــاجني وتـــوفري الضــمانات لســـالمة العـــاملني يف   

 العاجلة الواقعـة علـى عـاتق    األولويات وااللتزاماتمن  املساعدة وأمنهم
  املؤسسات االحتادية االنتقالية؛

الصـومال مـن    سـاحل مؤخرا قبالة  استيائه ملا وقعوأعرب عن   
برنـامج األغذيـة العـاملي،    جانـب  مـن  اختطاف سـفينة كانـت مسـتأجرة    

  الغذائية لضحايا التسونامي؛وحمملة باملساعدات 

الكامل لعملية السـالم يف الصـومال والتـزام     دعمهوأكد جمددا   
 املبذولـة  لجهود اإلقليمية ودون اإلقليميـة لساعدة امل بتقدمياألمم املتحدة 

  لشأن.يف هذا ا
  

األمـن  الذي اختذه جملس  )٢٠٠٥( ١٦٣٠القرار   

ــته  ــرين  ١٤، املعقــــــودة يف ٥٢٨٠يف جلســــ تشــــ

  ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٢٨٠ة لســــــــاجليف   
رسـالة  ه الس يف جدول أعمالـ  أدرج، ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

موجهــة مــن رئــيس  ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٥مؤرخــة 
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إىل رئيس الـس   )١٩٩٢( ٧٥١اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
  .)٢٦(بالصومال ا تقرير فريق الرصد املعينيل حي

، )٢٧(نتباه إىل مشروع قـرار اال (رومانيا)س الرئيووجه   
 ١٦٣٠دون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار   واعتمــــد باإلمجــــاع  

، متصرفا مبوجـب الفصـل   مبوجبه السقرر  )، الذي٢٠٠٥(
  منها: أمور مجلة يثاق،املع من الساب

بإعـادة  يومـا،   ٣٠يف غضـون   يقـوم، طلب إىل األمني العام أن   
 )٢٠٠٤( ١٥٥٨مـن القـرار    ٣فريق الرصد املشار إليه يف الفقرة إنشاء 

  التالية:  الوالية ، على أن تناط بهستة أشهر ملدة

(أ)  ٣ احملـددة يف الفقــرات مــن املهــام  مواصـلة تنفيــذ   (أ)  
  )؛٢٠٠٥( ١٥٨٧القرار  منإىل (ج) 

ا فيهــــا مواصــــلة التحقيــــق يف مجيــــع األنشــــطة، مبــــ  (ب)  
األنشطة املتعلقة بالقطاعني املايل والبحري وغريمها من القطاعـات، الـيت   
مــن شــأا أن تــدر عوائــد تســتخدم الرتكــاب انتــهاكات حلظــر توريــد   

  األسلحة، وذلك بالتنسيق مع الوكاالت الدولية املعنية؛  

ــبل املســــتخدمة يف    (ج)   ــاء مجيــــع الســ ــلة استقصــ مواصــ
ــد   ــهاكات حلظــر توري ــل وطــرق     ارتكــاب انت ــن وســائط نق األســلحة م

  وموانئ حبرية ومطارات وغريها من املرافق؛  

ــة     (د)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
والكيانات الذين ينتهكون التدابري الـيت   األشخاصمبشروع قائمة بأمساء 

ــديهم      ــدول األعضــاء داخــل الصــومال وخارجــه، وأمســاء مؤي تنفــذها ال
  ؛الناشطني

ــن      موا  )ـ(ه   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل ــدمي توصــيات بن صــلة تق
  حتقيقات، بشأن التقريرين السابقني لفريق اخلرباء؛

__________ 

  )٢٦(  S/2005/625٣التقريـر عمـال بـالفقرة     ، قدم هذا )مـن القـرار   ط (
٢٠٠٥( ١٥٨٧  .( 

  )٢٧(  S/2005/646. 

ــل   (و)   ــق  العم ــة  بشــكل وثي وضــع توصــيات  لمــع اللجن
حمـــددة الختـــاذ تـــدابري إضـــافية لتحســـني االمتثـــال العـــام حلظـــر توريـــد   

  ؛األسلحة

ميكــن فيهــا تعزيــز املســاعدة يف حتديــد اــاالت الــيت   (ز)  
  ؛األسلحة  تيسري تنفيذ حظر توريدعلى دول املنطقة  قدرات

ــة       (ح)   ــة، بإحاطـ ــق اللجنـ ــن طريـ ــس، عـ ــد الـ يف تزويـ
  ؛ء الفريقإنشا تاريخ يوما من ٩٠منتصف املدة يف غضون 

مـــن يومـــا  ١٥أقصـــاه ويف موعـــد ، الـــستزويـــد   (ط)  
  الس.  نظر فيهي ، بتقرير ائي كيانتهاء والية فريق الرصد

  
در عـــــن الـــــرئيس يف جلســـــة جملـــــس بيـــــان صـــــا  

ــن ــودة يف ٥٣٠٢ األمــ ــاين/  ٩، املعقــ ــرين الثــ  تشــ

    ٢٠٠٥  نوفمرب

ــة    ــودة يف ٥٣٠٢يف اجللسـ ــاين/  ٩، املعقـ ــرين الثـ  تشـ

تقريـر األمـني   يف جدول أعمالـه  الس أدرج ، ٢٠٠٥نوفمرب 
وذكــر  .)٢٨(٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر   ١١العــام املــؤرخ  
تقــدم يف عمليــة إحــراز بعــض ال أنــه مت يف تقريــرهاألمــني العــام 

 وعــودةوال ســيما فيمــا يتعلــق بتشــكيل  ،الســالم يف الصــومال
عمليـة السـالم    بيـد أن  املؤسسات االحتادية االنتقالية إىل البلد.

 ألن تباشــرال تـزال هشــة. وشــدد علــى األمهيـة والطــابع امللــح   

. وأعـرب األمـني   عملـها بفعاليـة   ملؤسسات االحتادية االنتقاليةا
م عن القلق من أن التوترات السياسية بني قادة املؤسسـات  العا

 ،اســـتعدادات عســـكريةب القيـــام أدت إىل االحتاديـــة االنتقاليـــة
تقــارير عــن زيــادة انتــهاكات وأشــار أيضــا إىل اســتمرار ورود 

الصـــوماليني القـــادة ودعـــا  ،علـــى األســـلحةاملفـــروض احلظـــر 
رات السياسـية  التـوت تفـاقم   إىل عدم اإلسـهام يف املنطقة وبلدان 

مــن بــالعنف أشــار إىل ضــرورة تفــادي التهديــد والعســكرية. و
__________ 

  )٢٨(  S/2005/642 ،لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدميف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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 قـــادةال مـــن جديـــدمجيـــع األطـــراف املعنيـــة، وحـــث جانـــب 
. اروقف إطالق النـ شامل لالصوماليني على الدخول يف اتفاق 

املـوظفني  نقـل  االنتباه إىل األحداث الـيت أرغمـت علـى     ووجه
ل أيلول/ســبتمرب، يف أوائــالــدوليني لألمــم املتحــدة مــن جــوهر  

ملمـوس  حتسـن   املسؤولية األساسية عـن حتقيـق   وشدد على أن
يقــــع علــــى عــــاتق   يف احلالــــة األمنيــــة علــــى أرض الواقــــع    

  الصوماليني.  القادة

ــيس وأدىل    ــان (االحتــاد الروســي)  الــس رئ باســم ببي
  ما أورده الس يف البيان أنه:يف مجلة و ،)٢٩(الس

ــه     ــن قلق ــرب ع ــن  بشــأن البالغــ  أع ــؤخراً ع ــيت وردت م  ات ال
ــة   ــول األنشــطة العســكرية واخلطــب العدائي اللجــوء إىل  ، وأكــد عــدم قب

القـــوة العســـكرية كوســـيلة لتســـوية اخلـــالف الـــراهن داخـــل  اســـتعمال 
ــل اخلــاص      ــوي للممث ــده الق ــة. وأكــد تأيي ــة االنتقالي املؤسســات االحتادي

يف الصـومال،  لألمني العام يف جهوده الرامية إىل تيسـري العمليـة السـلمية    
  وشجع املبادرات الصومالية الداخلية اجلارية؛

وأكـد  لمؤسسـات االحتاديـة االنتقاليـة    ل تأييـده املتواصـل  وأكد   
ــد احلاجــة إىل    ــن جدي ــن واالســتقرار    م ــة لألم ــة وطني  جيــريوضــع خط

  االتفاق عليها؛

ــاد أدانو   ــدفق ازدي ــهاكات    اتت األســلحة إىل الصــومال واالنت
  إليها؛ على توريد األسلحة األمم املتحدةرضته الذي فاملستمرة للحظر 

وأعـــرب عـــن قلقـــه البـــالغ الزديـــاد حـــوادث القرصـــنة قبالـــة    
  سواحل الصومال؛

علـى كفالـة تيسـري    حث بقوة املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة   و  
العــاملني يف وأمــن اإلنســانية وتــوفري ضــمانات ســالمة إيصــال املســاعدة 

  جمال املعونة؛

ــارات مقتــل وأدان بأشــد الع   ــن الــوطنيني     ب أحــد مــوظفي األم
  تشرين األول/أكتوبر يف كيسمايو؛ ٣ألمم املتحدة يف التابعني ل

__________ 

  )٢٩(  S/PRST/2005/54. 

الصـــومال  يف ميةعمليــة الســل  لوأكــد جمــددا تأييــده الكامـــل ل     
  الصدد.  هذا  ملساعدة يفبتقدمي اوالتزام األمم املتحدة 

  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥يف ، املعقودة ٥٣٨٧

ــؤرخ       ــره امل ــام يف تقري ــني الع  شــباط/ ٢١الحــظ األم

ــر  ــان عــدن يف    ،)٣٠(٢٠٠٦فرباي ــى بي ــع عل كــانون  ٥أن التوقي
ــاير  ــة، ٢٠٠٦الثاين/ين ــاق مشــجعة ل  أدى إىل يئ لمصــاحلة آف

 اديــة االنتقاليــة الصــومالية. ورحــببــني قــادة املؤسســات االحت
نتقــايل اال لربملــان االحتــاد  الــدورة األوىلعــن عقــد  عالن اإلبــ

شباط/فرباير. غـري أنـه أشـار     ٢٦يف بايدوا يف داخل الصومال 
ــة.     ــزال هشـ ــالم ال تـ ــة السـ ــل إىل أن عمليـ ــات وتتمثـ األولويـ

تشـمل وضـع    يف أـا  ات االحتاديـة االنتقاليـة  للمؤسسـ العاجلـة  
 ،املصـاحلة التشـجيع علـى   ، والـوطنيني  ألمن واالسـتقرار خطة ل

ــة اإلنســاين و الوضــعإىل حتســني واحلاجــة امللحــة   ــاة احلنوعي ي
األمن الغذائي حتـديات   وميثل تدهور وضعلشعب الصومايل. ل

أيضــا عواقــب سياســية  يــرجح أن تكــون هلــا   إنســانية خطــرية
ــبرية ــه  . ك ــود  وإميانــا من تــؤدي إىل املصــاحلة ســوف  بــأن جه
 إيصــال املســاعدات اإلنســانية، شــجع األمــن وإمكانيــة نيحتســ

املبذولـة مـن أجـل    جهـود  لل هدعمـ على مواصلة  اتمع الدويل
عقـد  حتقيق املصاحلة السياسية، وال سيما فيما يتعلـق بإعـداد و  

املتجــدد للهيئــة ورحــب بــااللتزام  ،الربملــان االحتــادي االنتقــايل
عمليــة الســالم يف لــدعم واالحتــاد األفريقــي  احلكوميــة الدوليــة

بيـان الرئاسـي   وفقا لألحكـام الـواردة يف ال   ها،الصومال، ودعا
ـــ  ــادر عـــن جمل ــه  ١٤س األمـــن يف الصـ إىل ” ٢٠٠٥متوز/يوليـ

ملؤسسـات  اخطـة تفصـيلية للبعثـة، بالتنسـيق الوثيـق مـع       وضع 
بصــورة عامــة اآلراء توافــق  ، وعلــى أســاساالحتاديــة االنتقاليــة
__________ 

  )٣٠(  S/2005/122 ،لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدميف  ا
  .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١
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 إلرسـاء وطنيـة  متماشـية مـع خطـة    اخلطـة  على أن تكون هـذه  
مـن أجـل    ةضـروري  سـتكون أيضـاً  الـيت   )٣١(“األمن واالستقرار

  إصالح القطاع األمين يف الصومال.

آذار/مـــــارس  ١٥، املعقـــــودة يف ٥٣٨٧يف اجللســـــة   
أدرج ، للمشــاركة فيهـــا ممثـــل الصــومال  الــيت دعــي   ، ٢٠٠٦
  .املذكور أعاله تقرير األمني العام هيف جدول أعمالالس 

باســـــم ببيــــان   ني)(األرجنــــت  الــــس رئــــيس  وأدىل   
    ما أورده الس يف البيان أنه: يف مجلةو ،)٣٢(الس

ــة يف          ــابقة بشــأن احلال ــه الس ــه وقرارات ــع بيانات ــددا مجي أكــد جم
 ٢٠٠٥متوز/يوليـــه  ١٤ انرئيســـه املؤرخـــ وخباصـــة بيانـــا  الصـــومال، 

  :٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب   ٩ و

وشــجع مجيــع القــادة وأعضــاء املؤسســات االحتاديــة االنتقاليــة    
توافـق يف اآلراء   إىلاء حـوار شـامل و  جـر م إلجهـوده بـذل  على مواصلة 

إطار املؤسسات االحتادية االنتقالية ووفقا للميثاق االحتـادي االنتقـايل   يف 
  ؛٢٠٠٤يف شباط/فرباير  ذي اعتمدجلمهورية الصومال ال

 إىل حتقيـق  الدعوة يف عملـه الربملان االحتادي االنتقايل ب وأهاب  
  االنتقايل؛  اديامليثاق االحت بغية تطبيقالسالم واملصاحلة 

ــى      ــة عل ــة االنتقالي  مواصــلةوحــث أعضــاء املؤسســات االحتادي
وذلــك مــن قبيــل  ،تنظــيم أعمــاهلم مبــا يتفــق وامليثــاق االحتــادي االنتقــايل 

إطــارا ملعاجلــة املســائل  مبــا يــوفر تشــكيل جلــان مســتقلة وجلــان برملانيــة،  
  االنتقالية؛  يف الفترةموضع النـزاع املعقدة 

وضـع  للقيام، على حنـو عاجـل، ب  امللحة ورة الضروكرر تأكيد   
شـامالً  األمن واالستقرار تتضمن اتفاقـا   متفق عليها لترسيخ خطة وطنية

الســالمة  ، وخطــوات الســتعادةلوقــف إطــالق النــار ميكــن التحقــق منــه 
ــة و ــالح العامـ ــالح    إصـ ــزع السـ ــة نـ ــذ عمليـ ــة، وتنفيـ ــات األمنيـ املؤسسـ

  والتسريح وإعادة اإلدماج؛
__________ 

  )٣١(  S/PRST/2005/32. 

  )٣٢(  S/PRST/2006/11.  

األســــــلحة إىل الصــــــومال إمــــــدادات دفق تزايـــــد تــــــ وأدان   
ألمـم املتحـدة علـى توريـد     ا الـذي فرضـته  واالنتهاكات املستمرة للحظر 

ر مجيـع الـدول بالتزاماـا باالمتثـال علـى حنـو كامـل        األسلحة، كما ذكّـ 
ــرار    ــيت فرضــها الق ــدابري ال ــع    )١٩٩٢( ٧٣٣للت ــى اختــاذ مجي وحثهــا عل

  ؛منتهكيه  اخلطوات الالزمة حملاسبة

دعمـه الكامـل لعمليـة السـالم يف الصـومال      مـن جديـد    وأكد   
  .تقدمي املساعدة يف هذا الصددبورحب بالتزام األمم املتحدة 

  

الذي اختذه جملس األمـن   )٢٠٠٦( ١٦٧٦القرار   

ــته   أيـــــــار/ ١٠، املعقـــــــودة يف ٥٤٣٥يف جلســـــ

  ٢٠٠٦ مايو

ــاجليف    ــودة يف ٥٤٣٥ة لســــ ــايو  ١٠، املعقــــ أيار/مــــ
ــس أدرج  ،٢٠٠٦ ــال ــة   يف ج ــالة مؤرخ ــا رس  ٤دول أعماهل

ــايو  ــال      ٢٠٠٦أيار/م ــأة عم ــة املنش ــيس اللجن ــن رئ ــة م موجه
يل ا تقرير فريـق  إىل رئيس الس حي )١٩٩٢( ٧٥١بالقرار 

    .)٣٣(بالصومال الرصد املعين

االنتبـاه إىل مشـروع   (الكونغـو)  الـس   رئـيس ووجه   
 ١٦٧٦ودون مناقشـة بوصـفه القـرار     مد باإلمجاعاعت )٣٤(قرار

مبوجـب الفصـل    مبوجبـه، متصـرفا   الـس قرر الذي ) ٢٠٠٦(
  منها: أمور مجلةيثاق، املالسابع من 

طلب إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتشـاور مـع اللجنـة املنشـأة          
مـن تـاريخ اختـاذ     يومـا ثالثني يف غضون و) ١٩٩٢( ٧٥١عمال بالقرار 

مــن  ٣ الفقــرة فريــق الرصــد املشــار إليــه يف  هــذا القــرار، بإعــادة إنشــاء 
ــرار  ــتة أشــهر   )٢٠٠٤( ١٥٥٨الق ــدة س ــه   مل ــاط ب ــى أن تن ــة ، عل الوالي
  التالية:

__________ 

  )٣٣(  S/2006/229 ،    (ط) مـن القـرار    ٣قدم هذا التقريـر عمـال بـالفقرة
٢٠٠٥( ١٦٣٠.(  

  )٣٤(  S/2006/287. 
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(أ)  ٣ ات مــنيف الفقــر حملـددة املهــام امواصـلة تنفيــذ    (أ)  
  )؛٢٠٠٥( ١٥٨٧القرار  يفإىل (ج) 

مواصــــلة التحقيــــق يف مجيــــع األنشــــطة، مبــــا فيهــــا   (ب)  
مها من القطاعـات، الـيت   األنشطة املتعلقة بالقطاعني املايل والبحري وغري

مــن شــأا أن تــدر عوائــد تســتخدم الرتكــاب انتــهاكات حلظــر توريــد   
  األسلحة، وذلك بالتنسيق مع الوكاالت الدولية املعنية؛

ــبل املســــتخدمة يف    (ج)   ــاء مجيــــع الســ ــلة استقصــ مواصــ
ــل وطــرق       ــن وســائط نق ــد األســلحة م ــهاكات حلظــر توري ارتكــاب انت

    من املرافق؛وموانئ حبرية ومطارات وغريها 

ــة     (د)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
مبشروع قائمة بأمساء األشخاص والكيانات الذين ينتهكون التدابري الـيت  

ــرار    ــدول األعضــاء وفقــا للق ) داخــل وخــارج  ١٩٩٢( ٧٣٣تنفــذها ال
الصومال وأمساء مؤيـديهم الناشـطني، حتسـبا الحتمـال أن يتخـذ الـس       

يف املســتقبل، وعـرض هــذه املعلومـات علــى اللجنـة علــى    تـدابري بشـأم   
  النحو الذي تعتربه اللجنة مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا؛

ــن        )ـ(ه   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل ــدمي توصــيات بن مواصــلة تق
بنـاء علـى التقريـرين    حتقيقات، بشأن التقريرين السابقني لفريق اخلرباء، و

  ؛لفريق الرصدالسابقني 

ــل ب  (و)   ــة لوضــع توصــيات     العم ــق مــع اللجن شــكل وثي
حمـــددة الختـــاذ تـــدابري إضـــافية لتحســـني االمتثـــال العـــام حلظـــر توريـــد   

  األسلحة؛  

املســاعدة يف حتديــد اــاالت الــيت ميكــن فيهــا تعزيــز    (ز)  
  األسلحة؛    قدرات دول املنطقة على تيسري تنفيذ حظر توريد

ــة يف       (ح)   ــة، بإحاطـ ــق اللجنـ ــن طريـ ــس، عـ ــد الـ تزويـ
  يوما من تاريخ إنشاء الفريق؛ ٩٠صف املدة يف غضون منت

تزويد الس، عن طريق اللجنـة، ويف موعـد أقصـاه      (ط)  
يوما من انتهاء والية فريق الرصد، بتقرير ـائي يغطـي مجيـع املهـام      ١٥

  املبينة أعاله، كي ينظر فيه الس.  
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣يف ، املعقودة ٥٤٨٦

متوز/يوليــــــه  ١٣، املعقــــــودة يف ٥٤٨٦يف اجللســــــة   
رئـيس  أدىل ، للمشاركة فيهاممثل الصومال دعي  اليت، ٢٠٠٦
ــان  )(فرنســاالــس  مــا أورده يف مجلــة و ،)٣٥(الــسباســم ببي

  الس يف البيان أنه:

ــذي     ــاق الــ ــوم يف  رحــــب باالتفــ ــه يف اخلرطــ ــل إليــ مت التوصــ
  اإلسالمية؛  نيه بني احلكومة االحتادية االنتقالية واحملاكمحزيران/يو  ٢٢

االخنـراط  احلـوار علـى   هذا يف املشاركة حث مجيع األطراف و  
  احملادثات؛  منالتالية بناءة يف اجلولة يف السعي بطريقة 

ــانية   و   ــة اإلنسـ ــالغ إزاء احلالـ ــه البـ ــن قلقـ ــرب عـ ــدهورة أعـ  املتـ
  الصومال؛  يف

ادية االنتقالية والربملـان االحتـادي   احلكومة االحت بنجاحورحب   
علــى اعتمــاد اخلطــة  ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ١٤االتفــاق يف يف  االنتقــايل

  لصومال؛ا  يفالوطنية لتحقيق األمن واالستقرار 

علــى تعــديل حمــدود إدخــال وأعــرب عــن اســتعداده للنظــر يف    
ــة      ا ــتمكني املؤسســات االحتادي ــد األســلحة ل ــى توري ــروض عل حلظــر املف

ــةاالنتقا ــة مســتدام   ،لي ــى أســاس عملي قطــاع ال، مــن تطــوير  ة للســالمعل
ــين ــومال ول األمــ ــاء لصــ ــى   بنــ ــادرة علــ ــة قــ ــات وطنيــ ــة مؤسســ معاجلــ

  .يةاألمن  ملسائلا
  

__________ 

  )٣٥(  S/PRST/2006/31. 
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الذي اختذه جملس األمـن   )٢٠٠٦( ١٧٢٤القرار   

 تشرين الثـاين/  ٢٩، املعقودة يف ٥٥٧٥يف جلسته 

    ٢٠٠٦نوفمرب 

ــاجليف    ــودة يف  ،)٣٦( ٥٥٧٥ة لســـ ــرين  ٢٩املعقـــ تشـــ
ــاين/نوفمرب  ــيت دعــي ، ٢٠٠٦الث ــل الصــومال   ال للمشــاركة ممث

ــا، ــس  فيهــ ــدول أعمالــــ أدرج الــ ــة   هيف جــ ــالة مؤرخــ رســ
موجهــة مــن رئــيس اللجنــة   ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١

) إىل رئـيس الـس حييـل    ١٩٩٢( ٧٥١ة عمـال بـالقرار   املنشأ
  .  )٣٧(بالصومال عينا تقرير فريق الرصد امل

االنتبـاه إىل نـص مشـروع     (بريو)الس يس رئووجه   
مد باإلمجاع ودون مناقشة بوصـفه  اعت، )٣٨(قرار مقدم من قطر

، متصـرفا  مبوجبـه  الـس قـرر   ، الـذي )٢٠٠٦( ١٧٢٤القرار 
    منها: أمورمجلة  ،امليثاقمبوجب الفصل السابع من 

طلب إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتشـاور مـع اللجنـة املنشـأة          
ويف غضون ثالثني يومـا مـن تـاريخ اختـاذ      )١٩٩٢( ٧٥١بالقرار  عمال

ــق ا   ــاء فريـ ــادة إنشـ ــرار، بإعـ ــذا القـ ــرة  هـ ــه يف الفقـ ــار إليـ ــد املشـ  ٣لرصـ
ــن ــرار  مـ ـــ ٢٠٠٤( ١٥٥٨القـ ــدة س ــه   ) ملـ ــاط بـ ــى أن تنـ ــهر، علـ تة أشـ

  التالية:  الوالية

(أ) إىل (ج)  ٣مواصلة تنفيذ املهام يف الفقـرات مـن     (أ)  
  )؛  ٢٠٠٥( ١٥٨٧من القرار 

مواصــلة التحقيــق، بالتنســيق مــع الوكــاالت الدوليــة    (ب)  
املعنيـة، يف مجيـع األنشــطة، مبـا فيهـا األنشــطة املضـطلع ـا يف القطــاعني       

__________ 

ــة   )٣٦(   ــة يف   ٥٥٣٥يف اجللســـــــ ــة خاصـــــــ ــودة كجلســـــــ ، املعقـــــــ
آلراء مـع وزيـر   اأعضاء الس ، تبادل ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٥

ــا    ــة كيني اخلارجيــة والتعــاون الــدويل يف الصــومال ووزيــر خارجي
 لهيئة احلكومية الدولية.ي لاروزاللس اورئيس 

  )٣٧(  S/2006/913 ،    (ط) مـن القـرار    ٣قدم هذا التقريـر عمـال بـالفقرة
٢٠٠٦( ١٦٧٦.( 

  )٣٨(  S/2006/921. 

املايل والبحري وغريمهـا مـن القطاعـات، الـيت مـن شـأا أن تـدر عوائـد         
    تستخدم الرتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة؛

وســـائط النقـــل والطـــرق مواصـــلة استقصـــاء مجيـــع   (ج)  
واملــــوانئ واملطــــارات وغريهــــا مــــن املرافــــق املســــتخدمة يف ارتكــــاب 

    انتهاكات حظر توريد األسلحة؛

ــة     (د)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
مبشــروع قائمــة بأمســاء األفــراد والكيانــات الــذين ينتــهكون التــدابري الــيت  

  على اللجنة؛ تنفذها الدول األعضاء وعرض هذه املعلومات

ــن        (هـ)   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل ــدمي توصــيات بن مواصــلة تق
حتقيقات، بشـأن التقريـرين السـابقني لفريـق اخلـرباء وبنـاء علـى التقـارير         

  السابقة لفريق الرصد؛

ل وثيــــق مــــع اللجنــــة علــــى وضــــع  العمــــل بشــــك  (و)  
  ؛حمددة  توصيات

 ميكــن فيهــا تعزيــزاملســاعدة يف حتديــد اــاالت الــيت   (ز)  
  ؛تيسري تنفيذ حظر توريد األسلحةعلى املنطقة  ات دولقدر

تزويد الس، عـن طريـق اللجنـة، بإحاطـة منتصـف        (ح)  
  يوما من تاريخ إنشاء الفريق؛ ٩٠املدة يف غضون 

تزويــد جملــس األمــن عــن طريــق اللجنــة، ويف موعــد    (ط)  
يوما من انتهاء والية فريق الرصد، بتقرير ـائي يغطـي مجيـع     ١٥أقصاه 

  ملهام املبينة أعاله، كي ينظر فيه الس.ا
  

الذي اختذه جملس األمـن   )٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   

 كــانون األول/ ٦، املعقــودة يف ٥٥٧٩يف جلســته 

    ٢٠٠٦  ديسمرب

ــة يف    ــودة يف ، ٥٥٧٩اجللســـــــ ــانون  ٦املعقـــــــ كـــــــ
يانـات ممثلـو الكونغـو    ببفيهـا  أدىل اليت ، ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

والواليــــات املتحـــــدة   ملتحــــدة زانيا اـوقطــــر ومجهوريــــة تنــــ   
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مشـروع  االنتبـاه إىل  الـس (قطـر)    رئيسوجه ، )٣٩(األمريكية
 الكونغــــوو وغانــــا زانيا املتحــــدةـمجهوريــــة تنــــقــــرار قدمتــــه 

ــات املتحــدة األمريكيــة  و ــد، )٤٠(الوالي باإلمجــاع بوصــفه   اعتم
، متصـرفا  مبوجبـه  الـس قـرر   ، الـذي )٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار 

  :منها ، مجلة أمورامليثاقمن  مبوجب الفصل السابع

والـدول  املعنيـة بالتنميـة   لهيئـة احلكوميـة الدوليـة    لأذن يقرر أن   
 األعضـاء يف االحتـاد األفريقـي بإنشـاء بعثـة محايـة وتـدريب يف الصـومال        
يستعرض جملس األمن واليتها بعد فترة أولية مدا سـتة أشـهر يف ضـوء    

  إحاطة تقدمها اهليئة؛

بعثـة حفـظ السـالم    لنشـر  الخطـة   حتديـدا ما نصـت عليـه    وأيد  
قــوات لصــومال املتامخــة لالــدول مــن أال تنشــر للهيئــة احلكوميــة التابعــة 

  الصومال؛  يف

ــرة  وقـــرر أن التـــدابري املفرو   ــة مبوجـــب الفقـ ــرار  ٥ضـ مـــن القـ
ــيلها) ١٩٩٢( ٧٣٣ ــوارد تفصــ ــرتني  والــ ــرار  ٢و  ١يف الفقــ ــن القــ مــ

واملعــــدات  علــــى إمــــدادات األســــلحة ) لــــن تســــري٢٠٠٢( ١٤٢٥
ــدريب   ــين العســكرية والت ــة  الف ــى ســبيل  واملســاعدة التقني  املخصصــة عل

؛ وشـجع الـدول األعضـاء علـى تـوفري املـوارد املاليـة        القـوة صر لـدعم  احل
  تابعة للهيئة.السالم اللبعثة حفظ 

ــع األطــراف  وبعــد التصــويت، شــجع املتكلمــون      مجي
ل ىل تسوية سياسـية سـلمية مـن خـال    الصومالية على التوصل إ

ــة احلاجــة إىل الــدعم الــدويل   علــى واشــامل وشــددحــوار  لبعث
  .اجلديدة اهليئة احلكومية الدولية

ــرب و   ــوة   اعت ــات املتحــدة نشــر ق ــل الوالي ــة ممث يف إقليمي
. وأشـار إىل أنـه يف حـني    النــزاع نـع  مللصومال عنصرا أساسيا ا

ــة واحتــاد احملــاكم اإلســال     ــة االنتقالي مية أن املؤسســات االحتادي
ــهكت ــام  انت ــوم،  أحك ــالن اخلرط ــد إع ــلفق ــاد  فع ــاكم احت احمل

__________ 

 ببيان. يدلِ لكنه مللسة اجليف للمشاركة ممثل الصومال  دعي  )٣٩(  

  )٤٠(  S/2006/940. 

ة عســكرينطــاق أعمالــه الع يمية ذلــك مــن خــالل توســ اإلســال
إىل زعزعـة   ميةاحملـاكم اإلسـال  احتـاد   سـعى  وقـد . بشكل فعلي

 أطمـاع توسـعية يف  ر منطقة القرن األفريقـي مـن خـالل    استقرا
جلماعـات  ادعم اجلوار اليت يسكنها الصوماليون ودول مناطق 

اهليئــة أن اهلــدف الرئيســي لبعثــة أضــاف تمــردة يف إثيوبيــا. وامل
ــة   ــة الدوليـ ــل يف ااحلكوميـ ــاعدة يف يتمثـ ــت ملسـ ــتقرار تثبيـ اسـ

وتـوفري احلمايـة،    ،ل مـن خـالل تـوفري األمـن يف بايـدوا     الصوما
ــات و ــدريب للمؤسسـ ــة، التـ ــة االنتقاليـ ــام االحتاديـ ــدم القيـ وعـ

أضــاف أن و. احملــاكم اإلســالميةضــد احتــاد  بأعمــال هجوميــة
اخلطـــوة املقبلـــة صـــوب حـــل طويـــل األمـــد يتمثـــل يف وضـــع 

طــالق النــار والفصــل بــني    يشــمل وقفــا إل  بروتوكــول أمــين 
  . )٤١(تحقق منهالقوات العسكرية على حنو ميكن ال

لقــرار أن يكــون ل ه ال ينبغــيمــن أنــممثــل قطــر  وحــذر  
ــالــذي اختــذ   أنــه موجــه إىلبر فســيأثــر ســليب وينبغــي أال   وللت

ممثـل مجهوريـة   وأعـرب   .)٤٢(طـرف آخـر   ى حسـاب طرف علـ 
يتســـم قـــراراً ”ه لـــيس أنـــبزانيا املتحـــدة عـــن رأي مفـــاده ـتنـــ

  .)٤٣(االجتاه الصحيحخطوة يف  لكنه “بالكمال

يف جلســـــة جملـــــس  الـــــرئيسبيـــــان صـــــادر عـــــن   

 كــــانون األول/ ٢٢ ، املعقــــودة يف٥٦١١ األمــــن

    ٢٠٠٦  ديسمرب

ن كــــــــانو ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٦١١يف اجللســــــــة   
للمشــاركة ممثــل الصــومال الــيت دعــي ، ٢٠٠٦األول/ديسـمرب  
__________ 

  )٤١(  S/PV.5579 ٣-٢، الصفحتان.  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  
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ــا ــيسأدىل ، فيه ــس رئ ــان  ال ــسباســم ببي ــة و ،)٤٤(ال يف مجل
  :أورده الس يف البيان أنه  ما

ــن     ــرب عـ ــق أعـ ــالغ عميـ ــه البـ ــل   ال قلقـ ــف داخـ ــتمرار العنـ سـ
ــني احتــاد احملــاكم       ــؤخرا ب ــذي اشــتد م ــال ال الصــومال، وال ســيما االقتت

  ؛املؤسسات االحتادية االنتقاليةاإلسالمية و

زاع وجتديـد االلتـزام   ـودعا مجيع األطراف إىل التراجع عـن النـ    
عــن أيــة   كــف) وال٢٠٠٦( ١٧٢٥بــاحلوار والتنفيــذ الفــوري للقــرار    

أعمـــال ميكـــن أن تســـبب أو تطيـــل أمـــد العنـــف وانتـــهاكات حقـــوق   
  اإلنسان؛

ــة يف        ــه بتســوية شــاملة ودائمــة للحال ــد التزام ــن جدي  وأكــد م
  امليثاق االحتادي االنتقايل؛عرب الصومال 

وكرر التأكيد على أن امليثاق االحتـادي االنتقـايل واملؤسسـات      
تـوفر السـبيل الوحيـد لتحقيـق السـالم واالسـتقرار يف       االحتادية االنتقاليـة  

حـــوار ذي مصـــداقية بـــني  اســـتمرارالصـــومال، وشـــدد علـــى ضـــرورة 
  احملاكم اإلسالمية. املؤسسات االحتادية االنتقالية واحتاد

  

ــرار    ــس   ) ٢٠٠٧( ١٧٤٤القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

 شـباط/  ٢٠ ، املعقـودة يف ٥٦٣٣يف جلسته  األمن

    ٢٠٠٧  فرباير

كــــــــانون  ٢٦، املعقــــــــودة يف ٥٦١٤ة لســــــــاجليف   
ــمرب  ــدمها   ٢٠٠٦األول/ديسـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

ــيس     ــام ورئ ــني الع ــل اخلــاص لألم ــباملمث ــم املتحــدة   مكت األم
ــي ــومال. و السياسـ ــر للصـ ــة يف   املذكـ ــاص أن األزمـ ــل اخلـ مثـ
 بعـــد أن توســع نطـــاق خطــري   علـــى حنــو  تفاقمــت  الصــومال 

يـــة واحتـــاد األعمـــال العدائيـــة بـــني احلكومـــة االحتاديـــة االنتقال
 .كيلـومتر  ٤٠٠على جبهة متتد علـى مـدى   احملاكم اإلسالمية 

ــال  قــد فاقمــت و القائمــة طــرية اخلنســانية اإلزمــة األحــدة القت
__________ 

  )٤٤(  S/PRST/2006/59. 

علـى الـرغم   السـكان. و املزيد من تشريد وأسفرت عن  ،أصالً
ــة حلفــظ   أن ا مــن ــة   ســالماللــس أذن بإنشــاء بعث ــة للهيئ تابع

، مل )٢٠٠٦( ١٧٢٥مبوجــــب القـــــرار   احلكوميــــة الدوليـــــة 
الـيت حيتمـل   البلدان من حتديد أو االحتاد األفريقي  اهليئة تتمكن

ــوات أو مصــادر  أن تســاهم  ــة لبق ــلممكن ــر  تموي ــة. وذك  البعث
ينطـوي علـى   أجنبيـة و قـوات  يشـمل   زاعـنـ الاملمثل اخلاص أن 

تقـارير مسـتمرة عـن     تفيـد طـائرات. و استخدام أسلحة ثقيلة و
ــة  ــوات إثيوبي دعم جــرى نشــرها لــ داخــل الصــومال   وجــود ق

قـوات   أفيـد عـن وجـود    حلكومة االحتادية االنتقاليـة، يف حـني  ا
غم مـن  احتـاد احملـاكم اإلسـالمية. وعلـى الـر     جانب  إىل إريترية

يف الصــومال،  هلــا باســتمرار وجــود قــوات أنكــرتأن إريتريــا 
داخـل   “تدابري للدفاع عـن الـنفس  ”أعلنت إثيوبيا أا اختذت 

األمـن  احتـاد احملـاكم اإلسـالمية قـرار جملـس      ورفض الصومال. 
قــوات أجنبيــة يف الصــومال قــائالً إن نشــر )، ٢٠٠٦( ١٧٢٥

هم يف خضم القتـال  أنفساملدنيون  وجدلبلد. ولغزو هو مبثابة 
 مليـوين دة تقدمي املساعدة الغوثية إىل بشاندالع القتال قوض و

الفيضــانات يف وزاعات املســلحة ـالنــمتضــررين مــن  شــخص 
التقــارير الــواردة مــن كمــا أشــارت جنــوب وســط الصــومال. 

ـــ  ــو إىل أن ــد مقديشـ ــري جتنيـ ــال  ه جيـ ــوات  األطفـ ــرا يف القـ قسـ
انبني إىل ى دعـوة اجلـ  واختتم كلمته حبث الس علـ  املتحاربة،

ــورا،   ــال فــ ــالقرار ووقــــف القتــ ــزام بــ ) ٢٠٠٦( ١٧٢٥االلتــ

وقال إن عـدم  إىل احلوار دون شروط مسبقة. سرعة العودة بو
قـد يـؤدي   عـن طريـق املفاوضـات     التوصل إىل تسوية سياسـية 

  .)٤٥(للمنطقة برمتهاخطرية  إىل عواقب

ــة    ــودة يف  ،٥٦٣٣ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٠املعقـ شـ
االنتبـاه إىل رسـالة مؤرخـة    ) الرئيس (سـلوفاكيا  وجه ،٢٠٠٧

__________ 

  )٤٥(  S/PV.5614 ٤-٢، الصفحات. 
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 .)٤٦(الكونغـو  موجهة مـن ممثـل   ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٢
 وجنـوب أفريقيـا   انات ممثلو كـل مـن فرنسـا وإيطاليـا    وأدىل ببي
  .  )٤٧(املتحدةواململكة 

االنتبـاه أيضـا إىل مشـروع     الرئيس (سلوفاكيا)ولفت   
ا وسـلوفاكيا وغانـا والكونغـو    بنما وجنـوب أفريقيـ   قدمته قرار

ــة    ــات املتحــدة األمريكي ، اعتمــد )٤٨( واململكــة املتحــدة والوالي
 الـس قرر )، الذي ٢٠٠٧(  ١٧٤٤  قرار باإلمجاع بوصفه ال

ــه ــاق، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن   مبوجب ــة ، امليث مجل
  منها:أمور 

طلــــب إىل األمــــني العــــام أن يســــاعد املؤسســــات االحتاديــــة   
  مؤمتر املصاحلة الوطنية؛ يف عقدقالية االنت

أن تنشـئ  بـ وقرر أن يأذن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقـي    
  بعثة يف الصومال ملدة ستة أشهر؛

الفنيــة الــدول املقدمــة لإلمــدادات أو املســاعدة تقــوم وقــرر أن   
) بــذلك مقــدما  ١٩٩٢( ٧٥١اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار    بإخطــار 

  على حدة؛ وعلى أساس كل حالة

إىل مقــر الـتقين  تقيــيم للبعثـة  أن يوفــد وطلـب إىل األمــني العـام     
  االحتاد األفريقي والصومال؛

ــرر،    ــة إنشــاء يف ضــوء وق ــي يف الصــومال،   بعث االحتــاد األفريق
مـــن القـــرار  ٧إىل  ٣التـــدابري الـــواردة يف الفقـــرات مـــن وقـــف ســـريان 

٢٠٠٦( ١٧٢٥.(  

بعثــة   ضبتفــويوبعــد التصــويت، رحــب املتكلمــون      
ه ال ميكـن  على أنـ  م أكدوالكنه، لاالحتاد األفريقي يف الصوما

__________ 

  )٤٦(  S/2007/34 ، ــا الــبالغ الصــادر عــن جملــس الســلم واألمــن حييــل
 كـــــانون الثـــــاين/ ١٩ املعتمـــــد يف قـــــيالتـــــابع لالحتـــــاد األفري

 .٢٠٠٧  يناير

 ببيان. يدلِ لكنه ملللمشاركة يف اجللسة ممثل الصومال دعي   )٤٧(  

  )٤٨(  S/2007/96. 

ــة الصـــومالية إال ب  ــاملة  وجـــوحـــل األزمـ ــية شـ د عمليـــة سياسـ
ن ممثــل إيطاليــا عــ أعــرب. وونلصــومالييضــطلع ــا ا للجميــع

مـن الضـروري    ،بالنجـاح مهمة البعثـة  اعتقاده بأنه لكي تكلل 
ر دعم احلـوا لـ  أساسـية إليها بأـا  ن والسكان الصوماليأن ينظر 

ــا عــن  مم. وأعــرب )٤٩(واملصــاحلة ــل جنــوب أفريقي ــث يف أن  هأمل
مــن خــالل  ،إىل أن اتمــع الــدويلالبعثــة إشــارة نشــر يشــكل 
ــس ا ــن،جمل ــادراً  ألم ــى    ســيكون ق ــة أيضــا عل يف األشــهر املقبل

  .)٥٠(بلده إعادة بناء ب الصومايل علىساعدة الشعملاالنتشار 
  

ــان    ــ صــادر عــن بي ــس يف جلســة  رئيسال ــن جمل األم

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣٠، املعقودة يف ٥٦٧١

 ٢٠الحــــــظ األمــــــني العــــــام يف تقريــــــره املــــــؤرخ   
أن احلالة يف الصـومال تتـيح الفرصـة     ،)٥١(٢٠٠٧نيسان/أبريل 

طــي وللقيــام أخــرياً بات متينــة للحكــم، إلعــادة إنشــاء مؤسســ
شـــدد علـــى أن  مـــن عـــدم االســـتقرار. و   ســـنة ١٦صـــفحة 

لرئيســية عــن حتقيــق الســالم واالســتقرار تقــع علــى  املســؤولية ا
ــادة الصــوماليني والشــعب   ــاتق الق ــن  الصــومايل ع ، وأعــرب ع

يشــكل خطــوة هامــة يف متر املصــاحلة الوطنيــة مــؤاعتقــاده بــأن 
غايـة يف  ينبغـي أال يعتـرب   املـؤمتر، الـذي   قـال إن  ذلك االجتاه. و

دولـة  لمصاحلة وبناء الل بل جزءا من عملية مستمرة ا،حد ذا
اتمـع الـدويل   كـذلك  حـث  ودعـم اتمـع الـدويل.    يستدعي 

ــة ب  ــع الوســائل املتاحــة هلــا،   ســرعة علــى دعــم البعث لكــي جبمي
 ،بفعاليــة اوتنفيــذ واليتــه هانشــرمــن اســتكمال البعثــة تــتمكن 

يف إشـاعة  يسـاهم  انسحاب القوات اإلثيوبية املتبقية ويسر ي مما
 إاء القتال فـورا جيب و نا يف الصومال.بيئة أكثر استقرارا وأم
__________ 

  )٤٩(  S/PV.5633 .٣، الصفحة. 

 .٤-٣الصفحتان جع نفسه، املر  )٥٠(  

  )٥١(  S/2007/204 ،ــدم ــالفقرتني   ق ــال ب ــرار   ٩و  ٣عم ــن الق  ١٧٤٤م
)٢٠٠٧  .( 
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قبـل  لتـزام بالسـالم مـن    من خالل وقـف األعمـال القتاليـة واال   
اجلهــات حاجــة أيضــا إىل إثنــاء بعــض    . ومثــة املعنــيني مجيعــاً 

يف زعزعــة االســتقرار وانتشــار عــن املســامهة الفاعلــة اإلقليميــة 
األســلحة يف الصــومال، مــع تشــجيع املســامهات اإلجيابيــة مــن   

الس باستعراض احلالـة يف  بأن يقوم ى . وأوصآخرين جانب
 ٢٠٠٧الصــومال مــرة أخــرى حبلــول منتصــف حزيران/يونيــه  

ــت    ــا إذا كان ــد م ــة نشــر األوضــاع مناســبة ل بقصــد حتدي عملي
تقدم يف عمليـة  إحراز رهنا بوذلك تابعة لألمم املتحدة،  سالم

عمليــة رض. وعلــى الــرغم مــن األاملصــاحلة والتطــورات علــى 
ــد ، النشــر ــد   أشــارتفق ــس ق رغــب يف النظــر يف  يإىل أن ال

مناســبة طــوارئ بوضــع خطــط أن تبــدأ بــاإلذن لألمانــة العامــة 
ــام ب ــة للقيــ ــة حمتملــ ــةفــــض خلعمليــ ــرة الزمنيــ ــة.  الفتــ املطلوبــ

ــا ـــ  وفيمـ ــق بن ــا  ـيتعلـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ــاج زع السـ دة اإلدمـ
ألمـم املتحـدة أن تبـدأ    أوصى بأنـه ينبغـي ل  للمقاتلني السابقني، 

وتنفيذ برنـامج وطـين   لوضع  متهيداًنشطة حتضريية أ على الفور
  املنطقة.  تلكيف 

ــان/أبريل  ٣٠املعقـــودة يف ، ٥٦٧١اجللســـة يف و   نيسـ
أدرج ، للمشــاركة فيهـــا ممثـــل الصــومال  الــيت دعــي   ، ٢٠٠٧
. املــذكور آنفــاًتقريــر األمــني العــام  هيف جــدول أعمالــالــس 

 ،)٥٢(الـس  باسـم (اململكة املتحدة) ببيـان  الس رئيس وأدىل 
  ما أورده الس يف البيان أنه:يف مجلة و

بأسـف  أعرب عن قلقه البالغ إزاء جتدد القتال يف الصـومال، و   
  يف أرواح املدنيني؛بالغ للخسائر 

مجيــع األطــراف يف الصــومال امتثــاال تامــا  بــأن متتثــل وطالــب   
ــانون اإلنســاين الــدويل، و  ل ــي لق أن تضــمن الســكان املــدنيني، و أن حتم
  عوائق؛  آمن ودونبشكل  ملساعدة اإلنسانيةصول او

__________ 

  )٥٢(  S/PRST/2007/13. 

ــى أن    و   ــة يف الصــومال عل ــة االنتقالي حــث املؤسســات االحتادي
العناصـر الـيت يتـألف    مـع مجيـع   بأن تتواصـل  تبدي روح القيادة وااللتزام 

حوارهـا مـع   أن تكثـف علـى وجـه اخلصـوص     اتمـع الصـومايل، و  منها 
  العشائر يف مقديشو؛

املنطقة واتمـع الـدويل   يف يف الصومال و ودعا مجيع األطراف  
األوسع نطاقا إىل أن تنبذ العنف، وأن حتـرم العناصـر املتطرفـة مـن املـالذ      

املؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة   وأن تعاجل ما قد يكون بينها وبني اآلمن، 
ختـاذ  الاإلرادة السياسـية  وأن تسـتنهض  عن طريـق احلـوار،   من خالفات 

عمليـة  إجنـاز  للمؤسسات االحتاديـة االنتقاليـة   يت تتيح الاخلطوات الالزمة 
  .شاملة للجميعمستدامة وسياسية 

  

ــان    ــس يف جلســة  رئيسصــادر عــن الــ  بي ــن جمل األم

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٤، املعقودة يف ٥٦٩٥

ــة    ــودة يف ٥٦٩٥يف اجللسـ ــه  ١٤، املعقـ حزيران/يونيـ
 يسرئـ أدىل ، للمشاركة فيهاممثل الصومال اليت دعي ، ٢٠٠٧
مــا أورده يف مجلــة و )٥٣(ببيــان باســم الــس بلجيكــا)( الــس

  الس يف البيان أنه:

دعمه ملؤمتر املصاحلة الوطنية باعتباره آليـة للحـوار    تأكيد كرر  
  ؛إليهما الصومالاللتني أحوج ما يكون  السياسي واملصاحلة

وأعرب عن قلقـه العميـق بشـأن الـنمط األخـري مـن اهلجمـات          
  ا العناصر املتطرفة يف الصومال؛اليت تشنه

علــــــى رئــــــيس الــــــوزراء يف الــــــذي شــــــن وأدان اهلجــــــوم   
االحتـــاد األفريقــــي يف  بعثــــة علــــى قـــوات  و، ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه   ٣

  ؛٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦الصومال يف مقديشو يف 

ــة      وأكــد   ــوات األوغندي ــذهلا الق ــيت تب ــود ال ــديره للجه ــى تق عل
، يف الصـومال  بعثـة االحتـاد األفريقـي   يف مقديشو يف إطـار   املنتشرة حالياً

م واالستقرار يف الصومال؛مة يف إشاعة السالومسامهة أوغندا القي  
__________ 

  )٥٣(  S/PRST/2007/19.  
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املناســـب  االحتيـــاطيلتخطـــيط امللحـــة لاحلاجـــة  علـــى وأكـــد  
يف الصــومال إذا قــرر يــتم نشــرها ألمــم املتحــدة لبعثــة الحتمــال إنشــاء 

  ؛إنشائهاجملس األمن أن يأذن ب

تعزيز اجلهود الراميـة إىل تقـدمي   ضرورة  علىوأكد مرة أخرى   
  .املساعدة الغوثية اإلنسانية إىل الصومال

  

ــرار    ــس    )٢٠٠٧( ١٧٦٦القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

 متــوز/ ٢٣، املعقــودة يف ٥٧٢٠يف جلســته  األمــن

  ٢٠٠٧يوليه 

متوز/يوليــــه  ٢٣، املعقـــودة يف  )٥٤(٥٧٢٠يف اجللســـة    
رخــــة رســــالة مؤ هيف جــــدول أعمالــــالــــس ، أدرج ٢٠٠٧

رئيس اللجنة املنشأة عمـال   منموجهة  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧
ــالقرار  ــس  )١٩٩٢( ٧٥١ب ــيس ال ــر   حي ،إىل رئ ــا تقري  ــل ي

    .)٥٥(بالصومال فريق الرصد املعين

االنتباه إىل تقرير األمني  (الصني)الس رئيس ووجه   
والحــظ األمــني  .)٥٦( ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٢٥العــام املــؤرخ 

مقــر أمن تعلــق بــتشــواغل  ه ال تــزال هنــاكأنــقريــره يف تالعــام 
والنتيجــة الــيت  ، همشولــو همــؤمتر املصــاحلة الوطنيــة، واســتقالل   

ــها   ــفر عنـ ــع أن يسـ ــى أ يتوقـ ــدد علـ ــوارن . وشـ ــة  احلـ والعمليـ
ــة والشــاملة  السياســية  ــق ســالم   احلقيقي ــد لتحقي الســبيل الوحي

يف الصومال. وشـجع جلنـة احلكـم واملصـاحلة الوطنيـة      مستدام 
علـى أن  و ،قـدر اإلمكـان   اًوشـفاف  عل املـؤمتر شـامالً  ى أن جتعل

__________ 

ــة   )٥٤(   ــة يف   ٥٧٠٧يف اجللســـــــ ــة خاصـــــــ ــودة كجلســـــــ ، املعقـــــــ
أعضـاء الـس ورئـيس وزراء    تبادل ، ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٨

 راء.آلااحلكومة االحتادية االنتقالية للصومال 

  )٥٥(  S/2006/436، (ط) مـن القـرار    ٣يـر عمـال بـالفقرة    قدم هذا التقر
٢٠٠٦( ١٧٢٤  .( 

  )٥٦(  S/2007/381 ،لـس  عمـال بالبيـان الـذي أدىل بـه رئـيس      قدميف  ا
 .)S/PRST/2001/30( ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١

ــه   ــع أصــحاب املصــلحة الرئيســيني.    تشــرك في ــي أن مجي وينبغ
ســية،  األمنيــة والسيا للقضــايا احليويــة  ملــؤمتر اتتصــدى نتــائج  

إطـار متفـق عليـه    الشامل وإجياد إطالق النار ذلك وقف  يف مبا
ل العنــف يف ميــع أعمــاجباألمــني العــام ونــدد زع الســالح. ـنــل

االحتـــاد  لبعثـــةالتـــابعني نـــود اجلالصـــومال، مبـــا يف ذلـــك قتـــل 
، ودعا مجيع األطراف إىل وقـف أعمـال   األفريقي يف الصومال

ــال ــذل القت ــرار جهــود  وب ــةالســالم. إق ــة إىل   ومث حاجــة عاجل
يف امليــدان، مبــا يف ذلــك بعثــة االحتــاد األفريقــي قــدرات تعزيــز 

ــق   ــل بتحقيـ ــرالتعجيـ ــل هانشـ ــة  و ،الكامـ ــى يئـ ــاعدة علـ املسـ
إىل احلــوار واملصــاحلة، وتيســري انســحاب     الظــروف املفضــية 

ه ملـا أعربـت عنـه    ارتياحـ عـن  أعرب جمـدداً  القوات اإلثيوبية. و
مجيـع الـدول يف    وطلب إىلسحب قواا، من اعتزامها إثيوبيا 
اإلقليميـة.   تهوسالم تهالصومال وسياداستقالل م احترااملنطقة 

ــا أشــار إىل أن ع  ــق جناحــاً     كم ــن حتق ــم املتحــدة ل ــات األم ملي
إذا نشرت لدعم عمليـة سياسـية، وال لتكـون بـديالً منـها.       إال

ــاب  ــن تتعــرض    ففــي غي ــالظــروف الضــرورية، ل ألمــم ل ةعملي
للفشــل يف حتقيــق أهــدافها فحســب، بــل قــد تتعــرض  املتحــدة 
يــرجح أن لكـن  . يـة األخـرى  عـدد مـن التهديـدات األمن   أيضـا ل 
لقــوات اإجيــاد العــدد الــالزم مــن العســري مــن  هأنــاملنظمــة جتــد 

ــرين  ــراد اآلخـ ــل واألفـ ــةمـــن أجـ ــن ا عمليـ ــوخى مـ ــم املتـ حلجـ
قـد  فـظ السـالم،   املناسـبة حل ظـروف  مل تتوفر الللصومال. وإذا 

تمــع الــدويل األوســع يف النظــر يف    وا األمــنجملــس  يرغــب 
مـن اهليئـات   مشـتركة  بعثـة  وقـال إن تشـكيل   بديلـة.  خيـارات  

وقـائع  خيارا ممكنـا جلمـع ال  قد يكون بواليات  املستقلة املكلفة
ــاء  ــول ادعــ ــان وا  حــ ــوق اإلنســ ــهاكات حقــ ــداءات انتــ العتــ

ــتم ــانية. واختـ ــرية يف   اإلنسـ ــورات األخـ ــارة إىل أن التطـ باإلشـ
ية الوطنيـة  األمنتشابك األحوال درجة بوضوح الصومال تبني 

أمـن الصـومال   قـال إن  يف منطقة القرن األفريقـي. و واإلقليمية 
دون معاجلـــة اجلوانـــب جـــل الطويـــل لـــن يكـــون ممكنـــا يف األ

زمة. وكرر اإلعـراب عـن احلاجـة إىل استكشـاف     أللاإلقليمية 
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تدابري ملعاجلة البعد اإلقليمي لألزمة الصومالية وإىل إجياد سـبل  
ز يف ذلـك تعزيـ   مبـا  ،الشواغل األمنية للصومال وجريانهملعاجلة 

  .اهليكل األمين اإلقليمي

ــيس ووجــه   ــاه إىل مشــروع   (الصــني)لــس ا رئ االنتب
اعتمـد باإلمجـاع دون مناقشـة     )٥٧(قدمتـه اململكـة املتحـدة   قرار 

، مبوجبــه الـس قـرر  الـذي  )، ٢٠٠٧( ١٧٦٦بوصـفه القـرار   
  منها: أمورمجلة ، امليثاقمتصرفا مبوجب الفصل السابع من 

مــن  ٣قــرر متديــد واليــة فريــق الرصــد املشــار إليــه يف الفقــرة     
ــام أن يتخـــذ التـــدابري  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٨القـــرار  وطلـــب إىل األمـــني العـ

اإلدارية الالزمة بغية إعادة إنشاء فريق الرصد لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى،     
  وأن تسند إليه الوالية التالية:

(أ)  ٣مواصـلة تنفيــذ املهــام احملـددة يف الفقــرات مــن     (أ)  
    )؛٢٠٠٥( ١٥٨٧إىل (ج) من القرار 

نســيق مــع الوكــاالت الدوليــة  مواصــلة التحقيــق، بالت  (ب)  
املعنيــة، يف مجيــع األنشــطة، مبــا فيهــا األنشــطة املتعلقــة بالقطــاعني املــايل    
والبحـــري وغريمهـــا مـــن القطاعـــات، الـــيت مـــن شـــأا أن تـــدر عوائـــد  

  تستخدم الرتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة؛  

مواصـــلة استقصـــاء مجيـــع وســـائط النقـــل والطـــرق    (ج)  
واملطارات وغريهـا مـن املرافـق املسـتخدمة يف ارتكـاب      واملوانئ البحرية 

  انتهاكات حظر توريد األسلحة؛  

ــة     (د)   ــات املتعلقــ ــتكمال املعلومــ ــيح واســ ــلة تنقــ مواصــ
مبشــروع قائمــة بأمســاء األفــراد والكيانــات الــذين ينتــهكون التــدابري الــيت  

  اللجنة؛على عرض هذه املعلومات وتنفذها الدول األعضاء 

ــن     مواصــلة تقــ   )ـ(ه   ــه م ــا جيري ــى م ــاء عل دمي توصــيات بن
التقـارير  بنـاء علـى   حتقيقات، بشأن التقريرين السـابقني لفريـق اخلـرباء، و   

  السابقة لفريق الرصد؛
__________ 

  )٥٧(  S/2007/446. 

ــأن      (و)   ــة بشــ ــع اللجنــ ــب مــ ــن كثــ ــل عــ ــع العمــ وضــ
  حمددة؛  توصيات

ميكــن فيهــا تعزيــز املســاعدة يف حتديــد اــاالت الــيت   (ز)  
    ؛ذ حظر توريد األسلحةتيسري تنفي علىقدرات دول املنطقة 

تزويد الس، عـن طريـق اللجنـة، بإحاطـة منتصـف        (ح)  
  تاريخ إنشاء الفريق؛يوما من  ٩٠املدة يف غضون 

تزويد جملس األمـن، عـن طريـق اللجنـة، ويف موعـد        (ط)  
يوما من انتهاء والية فريق الرصد، بتقرير ـائي يغطـي مجيـع     ١٥أقصاه 

  فيه الس. املهام املبينة أعاله كي ينظر
  

ــرار    ــس   ) ٢٠٠٧(  ١٧٧٢القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

 آب/ ٢٠ املعقـــودة يف ٥٧٣٢ يف جلســـته األمـــن

  ٢٠٠٧  أغسطس

ــاجليف    ــودة يف امل ،٥٧٣٢ة لسـ ــطس  ٢٠عقـ آب/أغسـ
تقريــر األمــني العــام  يف جــدول أعمالــه الــس أدرج ، ٢٠٠٧
ممثــل الصــومال ودعــي . )٥٨(٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٢٥املــؤرخ 

االنتبـاه إىل  (الكونغـو)   الـرئيس ووجـه  املناقشـة.   يفللمشاركة 
ــة   ــالة مؤرخـ ــه  ١٨رسـ ــل   ٢٠٠٧متوز/يوليـ ــن ممثـ ــة مـ  موجهـ

ــا موجهــة  ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١٣رســالة مؤرخــة  و )٥٩(غان
  .  )٦٠(من األمني العام
__________ 

  )٥٨(  S/2007/381.  

  )٥٩(  S/2007/444 البالغ الصـادر عـن جملـس السـلم واألمـن       ا، حييل
 .٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٨اد األفريقي يف التابع لالحت

  )٦٠(  S/2007/499    ا رسالة موجهة من رئـيس مفوضـية االحتـاد حييل ،
لألمـم املتحـدة يف   تابعـة  سالم الفظ حلاألفريقي بشأن نشر عملية 

ــدة    ــم املتحــ ــم األمــ ــومال ودعــ ــي   لالصــ ــاد األفريقــ ــة االحتــ بعثــ
  الصومال.  يف



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 408/1582 
 

 )٦١(إىل مشـــروع قـــرار ووجـــه الـــرئيس االنتبـــاه أيضـــا  

 ١٧٧٢بوصــــفه القــــرار   دون مناقشــــةوباإلمجــــاع  اعتمــــد

الس، متصرفا مبوجـب الفصـل   قرر مبوجبه الذي  )،٢٠٠٧(
  منها: أمورمجلة ، امليثاقالسابع من 

واصــلة قــرر أن يــأذن للــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي مب    
يـؤذن هلـا باختـاذ    ينبغـي أن   أخـرى،  الصـومال لفتـرة سـتة أشـهر      بعثة يف 

  تالية:الالوالية مجيع التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، لالضطالع ب

ــق     (أ)   ــن طريـ ــومال عـ ــاحلة يف الصـ ــوار واملصـ ــم احلـ دعـ
واملــرور اآلمــن واحلمايــة جلميــع     التنقــل املســاعدة علــى كفالــة حريــة    

  قرار؛من ال ٥إىل  ١املشاركني يف العملية املشار إليها يف الفقرات 

تـــوفري احلمايـــة، حســـب االقتضـــاء، للمؤسســـات       (ب)  
تـوفري  اء مهامهـا املتعلقـة بـاحلكم، و   االحتادية االنتقالية ملسـاعدا علـى أد  

  ؛لرئيسيةلهياكل ااألمن ل

ــدراا، وبالتنســيق مــع      (ج)   ســائر املســاعدة يف حــدود ق
 إعــادة اســيم ال، وطنيــة لألمــن واالســتقرارالطــة اخلتنفيــذ  يف ،فطــرااأل

لة جلميـــع األطـــراف وتدريبـــها الشـــامقـــوات األمـــن الصـــومالية إنشـــاء 
  ؛فعالة  بصورة

ــهام،   (د)   ــب ويف حــدود قــدراا، يف    اإلس حســب الطل
  األمنية الضرورية لتقدمي املساعدة اإلنسانية؛ يئة الظروف 

ومرافقهــــا ومنشــــآا  التــــابعني هلــــا فــــراداألمحايــــة   )ـ(ه  
وحـث الــدول   .همتنقلـ ة أمـن أفرادهـا وحريــ  بعثتـها، وكفالــة  ومعـداا و 

مـن   فـة الـذكر،  اآلن األعضاء يف االحتاد األفريقي علـى املسـامهة يف البعثـة   
النســحاب مجيــع القــوات املالئمــة أجــل املســاعدة علــى يئــة الظــروف  
الـــدول املقدمـــة  تقـــوم وقـــرر أن  ؛األجنبيـــة األخـــرى مـــن الصـــومال   

ــرة     ــا للفقـ ــة وفقـ ــاعدة التقنيـ ــدادات أو املسـ ــرار   ١١لإلمـ ــن القـ (ب) مـ
بــذلك مقــدما   )١٩٩٢( ٧٥١اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار    بإخطــار 

  حالة على حدة.  وعلى أساس كل 
  

__________ 

  )٦١(  S/2007/501. 

جملـــــس  يف جلســـــة بيـــــان صـــــادر عـــــن الـــــرئيس  

 كــــانون األول/ ١٩ ، املعقــــودة يف٥٨١٢ األمــــن

    ٢٠٠٧  ديسمرب

كــــــــانون  ١٧املعقــــــــودة يف  ،٥٨٠٥اجللســــــــة  يف  
ــمرب  ــدمها   ٢٠٠٧األول/ديسـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

املمثل اخلاص لألمني العـام يف الصـومال. وأدىل ببيانـات مجيـع     
ــاء ا ــاد    أعضـ ــم االحتـ ــال (باسـ ــن الربتغـ ــل مـ ــي كـ ــس وممثلـ لـ
  والنرويج، والصومال. )٦٢(األورويب)

ــغ املمثـــل اخلـــاص الـــس أن     ـــزاعوأبلـ ــدائر يف  النـ الـ
ــالصــومال ال  ــدا للســالم واأل يزال ي ــدوليني،  شــكل دي ــن ال م

ة ثالثـ قـدم  دائـم. و حـل ـائي   التوصـل إىل  األمر الذي يتطلب 
اإلبقـاء   تتضـمن:  الصـومال  لتـدخل الـدويل يف  لخيارات ممكنة 

ــى الوضــع الــراهن   ــن الصــومال،   االنســحاب الكو ؛عل امــل م
محايـة السـكان   علـى  اتمـع الـدويل   عـدم قـدرة    يعين قبـول  مما

اختــاذ إجــراءات فوريــة وفعالــة علــى   أو ؛وإحــالل ســالم دائــم
ألول، شـدد  الصعيدين السياسي واألمين. وفيما يتعلق باخليار ا

ــى أن    ــل اخلــاص عل ــب ”وقــف ماملمث ــث والترق الــذي  “التري
يح إحـراز تقـدم حقيقـي حنـو حتقيـق      تـ ياتمع الدويل لن اختذه 
نــف إىل املنــاطق دائــم، ومــن املــرجح أن يعــين امتــداد العســالم 

االنسـحاب  املتعلـق ب أن اخليار الثـاين   على الرغم منااورة. و
قـرار بالتـدخل يف بعـض    أكـد أن اختـاذ    ،سـهالً بـديالً  يكون س

آثــار  حــاالت أخــرى ســينطوي علــىجتاهــل رتاع ولــحــاالت ا
ــ ــام.   بعي ــرأي الع ــى صــعيد ال ــا بالنســبة ل دة املــدى عل ــار أم لخي

أن تطلـب  تاألزمـة الصـومالية مشـكلة دوليـة     فقـال إن  الثالث، 
تحقيـق االسـتقرار   لشـد توافـق يف اآلراء   حباألمم املتحـدة  تقوم 

__________ 

ــن     )٦٢(   ــل مـ ــان كـ ــد البيـ ــاأيـ ــك، و  ،ألبانيـ ــنة واهلرسـ ــا،والبوسـ  تركيـ
وكرواتيــا،  ،وصــربيا ،الســابقةومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية 

 .ومولدوفا
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ــك،   هــذا يف  ــى ذل ــاء عل ــد. وبن ــإن البل ــى الصــعيد   ف العمــل عل
إنشـــاء حكومـــة وحـــدة وطنيـــة، وإشـــراك يتطلـــب سياســـي ال

ضــرورة أن العمليــة السياســية. ودعــا إىل  يف املعارضــة كجــزء 
 اديــة االنتقاليــة واملعارضــةبــني احلكومــة االحتاملناقشــات جتــري 

مكـان  يف األعمـال والشـتات الصـومايل،     أوسـاط مع أعضـاء  و
ــب  ــن الصــومال. وشــد  قري ــى   م ــى أن العمــل عل د كــذلك عل

يف وقت واحـد، ويف  جيب أن يتم  السياسي واألمين صعيدينال
االحتاد األفريقي يف الصـومال.  بعثة دعا إىل تعزيز هذا الصدد، 

عضـوا  ن اململكـة العربيـة السـعودية، و   وأعرب عـن اعتقـاده بـأ   
ها من أعضاء منظمـة حلـف مشـال األطلسـي، ميكنـ     عضوين  أو

 افيةتعزيـز قـدرات إضـ   لمبـادرة جديـدة   بتقـدمي   تقدمي املسـاعدة 
خريطـة الطريـق   تطبيـق  إنه يعتزم فبدعم األمني العام، و. للبعثة

هـذين اإلجـراءين.   أن يـدعم  الس حنو السالم تلك وأهاب بـ 
أنــه إذا اســتمر العنــف بالتشــديد علــى املمثــل اخلــاص اختــتم و

، فإن العواقب ستكون كارثية علـى املنطقـة،   انواإلمهال احلالي
ــى  ــوعلـ ــدة، وق مصـ ــم املتحـ ــل  داقية األمـ ــل كـ ــكبـ ــىذلـ  ، علـ

    .)٦٣(أنفسهمالصوماليني 

اخليار الثالث الـذي قدمـه    حبماسةممثل الصومال وأيد   
األمـــني العـــام، وأشـــار إىل أنـــه ينبغـــي للمجلـــس أن يتخـــذ       

 ،قـررت بالفعـل   تنفيـذ التـدابري الـيت   جراءات الثالثـة التاليـة:   اإل
لكي ميضـي  التوصل إىل صيغة مقبولة البعثة؛ ومثل نشر قوات 

لــى ؛ والتشـديد ع السياســي واألمـين  نييف اـال مال قـدما  الصـو 
  .)٦٤(ةاحلاجة إىل املساعدة اإلنساني

ال اإلبقـاء   ى أنعلـ ممثال جنوب أفريقيا وفرنسا وأكد   
 اوأعربـ  مهـا خيـاران ممكنـان    االنسـحاب والوضع الـراهن  على 
ــهماعــن  ــدرس   أمل ــأن ي ــس ب ــة ال ــث  جبدي ــار الثال ــذي اخلي ال

__________ 

  )٦٣(  S/PV.5805 .٥-٢، الصفحات.  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان.   )٦٤(  

عـدم اختـاذ إجـراء    إن  بنما وقال ممثل .)٦٥(املمثل اخلاصعرضه 
ل إيطاليـا بـأن   ممثـ . ورأى )٦٦(للخطـر الـس  مصداقية عرض سي

 يــة السياســية واألمن يشــمل اــاالت  متعــدد املســارات    اًجــ
عــدد  ودعــا. )٦٧(للمضـي قــدماً  واإلنسـانية هــو الســبيل الوحيــد 

مكتـــب األمـــم املتحـــدة السياســـي  إىل تعزيـــز مـــن املـــتكلمني 
    .)٦٨(الللصوم

ــذي       ــدور الـ ــديرهم للـ ــن تقـ ــثلني عـ ــدة ممـ ــرب عـ وأعـ
اتمـع   وا، وحثـ يف الصـومال  تضطلع به بعثة االحتـاد األفريقـي  

إىل هـذه  الدويل على زيادة مساعدته املالية والـدعم اللوجسـيت   
ــة  أيضــا نيتكلمث العديــد مــن املــ القــوة. وحــ البلــدان األفريقي

دون إبطـاء.  ا  اليت وعدتاملسامهة بقوات على نشر القوات 
 ه ينبغـي الصني وجنوب أفريقيا واالحتاد الروسي أن وممثل ورأى

بعثــة االحتـــاد   يف ايــة املطــاف حمـــل  حتـــل أن ألمــم املتحــدة   ل
ــى   وشــدد . )٦٩(يف الصــومال األفريقــي ــتكلمني عل ــن امل عــدد م

ــة لنشــر احلاجــة إىل التخطــيط للطــوارئ    ــظ حلعملي ســالم الف
ويف حـــني رأى ممثـــل  .)٧٠(الالصـــوم لألمـــم املتحـــدة يفتابعـــة 
ــا ــة   إيطالي ــظ حلأن نشــر عملي ــم املتحــدة   ســالم الف ــة لألم تابع

تعزيــز  ل هدعمــعــن  أعــرب  ، فقــد ساســياألدف اهلــ يــزال  ال
__________ 

 ١٣(جنــوب أفريقيـــا)، والصـــفحة   ٨املرجــع نفســـه، الصـــفحة    )٦٥(  
 (فرنسا).

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

(بلجيكــا)؛  ١١(الصــني)؛ الصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٦٨(  
ــفحتان  ــفحتان   ٢٠-١٩الصـ ــو)؛ الصـ ــر والكونغـ  ٢٢-٢١(قطـ

 (إيطاليا).

ــه،    )٦٩(   ــع نفسـ ــني)؛  ٧الصـــفحة املرجـ ــفحة (الصـ جنـــوب ( ٨الصـ
 .)االحتاد الروسي( ١٥الصفحة )؛ أفريقيا

ــه،    )٧٠(   ــع نفسـ ــني)؛  ٧الصـــفحة املرجـ ــفحة (الصـ (جنـــوب  ٨الصـ
(غانا)؛ الصفحة  ١٢؛ الصفحة )إندونيسيا( ٩الصفحة أفريقيا)؛ 

 ٢٣(إيطاليـا)؛ والصـفحة    ٢١ملتحدة)؛ الصفحة (الواليات ا ١٧
 (الربتغال باسم االحتاد األورويب).
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لداعي إىل إيفـاد  العديد من املتكلمني االقتراح اوأيد ، )٧١(البعثة
  .  )٧٢(إىل الصومال بعثة تقييم تقين

فـظ  كانية لقوة حلقال إنه ال يرى إم ممثل بلجيكالكن   
ووافــق . )٧٣(ةاحلاليــ يف الظــروف ألمــم املتحــدةتابعــة لســالم ال

 قـوة ينبغي للمجلس أن ينظـر يف  وقاال إنه  بنما والكونغو ممثال
  .)٧٤(عملية حلفظ السالم متعددة اجلنسيات أو

إزاء تـــدهور  م عـــن قلقهـــنياملـــتكلموأعـــرب معظـــم   
ــة اإلنســانية، وحثــ   ــى ا   وااحلال ــراف عل ــع األط ــع  مجي ــاون م لتع

ــة اإل  اإلشــارة إىل بنســانية وتيســري وصــوهلا. و وكــاالت اإلغاث
 نيدعــا عــدة ممــثلار انتــهاكات حظــر توريــد األســلحة، اســتمر

ــدول األعضــ   ــع ال ــة،  مجي ــيما دول املنطق ــال إىل اء، ال س االمتث
  .  )٧٥(ألسلحةحلظر ا

وأعرب عدة متكلمني عن القلق إزاء استمرار أعمـال    
ــاه الصــ   ــى  ومالية، والقرصــنة يف املي ــوا عل ــادرة الفرنســية املأثن  ب

مكافحــة أعمــال القرصــنة. وذكــر ممثــل فرنســا أن   الراميــة إىل 
أعـرب عـن   و ،ضد القرصـنة عسكرية محاية توفري يواصل بلده 

كـانون الثاين/ينـاير    ١٦متديـد هـذا الـدعم إىل مـا بعـد       ه يفأمل
ممثــل الواليــات املتحــدة يف الوقــت نفســه وأعــرب . )٧٦(٢٠٠٨
  .  )٧٧(القرصنة عاجلة مسألةحل مليده للتوصل إىل عن تأي

__________ 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

 ١٣الصـــفحة )؛ اململكـــة املتحـــدة( ٧الصـــفحة املرجـــع نفســـه،   )٧٢(  
ــا( ــفحة )؛ فرنســ ــا( ١٥الصــ ــفحة )بنمــ (الواليــــات  ١٧؛ الصــ

 (إيطاليا). ٢١املتحدة)؛ الصفحة 

 .١١ه، الصفحة املرجع نفس  )٧٣(  

 (الكونغو). ٢٠(بنما)؛ الصفحة  ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

ــه،    )٧٥(   ــع نفسـ ــفحتان املرجـ ــلوفاكيا( ١١- ١٠الصـ ــفحة )؛ سـ  ١٢الصـ
 (الكونغو). ٢٠؛ الصفحة )االحتاد الروسي( ١٥الصفحة )؛ غانا(

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

كــــــــانون  ١٩، املعقــــــــودة يف ٥٨١٢اجللســــــــة يف   
للمشــاركة ممثــل الصــومال  الــيت دعــي، ٢٠٠٧األول/ديسـمرب  

يف و، )٧٨(الـس  باسـم ببيـان  ) (إيطالياالس رئيس أدىل ، فيها
  :ما أورده الس يف البيان أنهمجلة 

ــة الــ     ــة اإلعالمي ــل اخلــاص   يت رحــب باإلحاط ــن املمث ــا م تلقاه
  ؛٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٧يف لألمني العـام يف الصومال، 

اإلقليميــة  تهوســالمالصــومال لســيادة  هاحترامــ وأكــد جمــددا   
  ووحدته؛ السياسي هاستقاللو

  رحب بتعيني رئيس الوزراء اجلديد يف الصومال؛و  

ذي الــاإلنســاين، الوضــع إزاء تــدهور  بــالغ قلقــهوأعــرب عــن   
يف الصـومال، وأكـد مـرة     السـائدة  األمنيـة يزداد تفاقماً نتيجـة للظـروف   

ــى احلاجــة إىل أخــرى  ــة إىل تقــدمي    عل ــز اجلهــود الرامي ة يف ســاعداملتعزي
  لصومال؛ل  اإلغاثة اإلنسانية جمال

 بـــأن تكفـــل إمكانيـــةوطالـــب مجيـــع األطـــراف يف الصـــومال   
الضـــعيفة مـــن اإلنســـانية إىل الفئـــات  ةاملســـاعدكافـــة أشـــكال وصـــول 
  السكان؛

الحتاد األفريقـي يف الصـومال،   لبعثة اوأكد جمددا تأييده القوي   
ــاون معهــ   أهــاب جبو ــع األطــراف الصــومالية أن تتع ــل  امي ، بشــكل كام

املـــوظفني علـــى تـــوفري املـــوارد املاليـــة، وجمـــددا وحـــث اتمـــع الـــدويل 
، الًكـي تـتمكن البعثـة مـن االنتشـار انتشـاراً كـام       املعدات واخلـدمات ل و

ــام  وكــرر  ــني الع ــه إىل األم ــي    الطلب ــع مفوضــية االحتــاد األفريق تشــاور م
  بعثة؛للبشأن ما ميكن تقدميه من دعم إضايف 

طلبه إىل األمني العـام أن يطـور خطـط الطـوارئ     تأكيد كرر و  
القائمة استعدادا الحتمال نشر عملية حفـظ سـالم تابعـة لألمـم املتحـدة      

  .قيكي حتل حمل بعثة االحتاد األفري

  
__________ 

  )٧٨(  S/PRST/2007/49.  
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  احلالة املتصلة برواندا -  ٤

املعقـــودة يف  ٥٦٥٠) الـــذي اختـــذه جملـــس األمـــن يف جلســـته ٢٠٠٧( ١٧٤٩القـــرار     

  ٢٠٠٧آذار/مارس   ٢٠

ــن      ــس األم ــودة يف ٥٦٥٠يف جلســة جمل ــارس  ٢٠، املعق ــل  ٢٠٠٧آذار/م ـــي ممث عد ،
جنـوب أفريقيـا) انتبـاه    رواندا إىل املشـاركة، وأدىل ممثـل إندونيسـيا ببيـان. واسـترعى الـرئيس (      

ــرار   ــروع قــ ــس إىل مشــ ــرار     )١(الــ ــفه القــ ــاع بوصــ ـــمد باإلمجــ ــويت، واعتــ ـــرح للتصــ ؛ طُــ
)، الــذي قــرر الــس مبوجبــه، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،   ٢٠٠٧( ١٧٤٩

مــن القــرار  ١١أمــور منــها أن يلغــي مبفعــول فــوري التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة     مجلــة
  )، وقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.١٩٩٥( ١٠١١

وبعد اعتماد مشروع القرار، رحب ممثل إندونيسيا، بصـفته رئـيس جلنـة جملـس األمـن        
) بشـــأن روانـــدا، بـــاإلجراء، الـــذي مت يف إطـــار متابعـــة ١٩٩٤( ٩١٨املنشــأة عمـــال بـــالقرار  

مـن   ١١وضـة مبوجـب الفقـرة    التوصية اليت قدمتها اللجنة، بشأن احلاجة إىل إـاء التـدابري املفر  
)، اليت تقضي بأن على الدول اليت تصدر األسلحة أو ما يتصل ـا مـن   ١٩٩٥( ١٠١١القرار 

مواد معدة الستخدام احلكومة الرواندية إخطـار اللجنـة بتلـك الشـحنات. وأشـار أيضـا إىل أن       
  .)٢(القرار يعكس التطورات اإلجيابية يف رواندا ومنطقة البحريات الكربى

  

__________ 

  )١(  S/2007/175.  
  )٢(  S/PV.5650،  ٢ص.  
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  احلالة يف بوروندي -  ٥

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٤٥القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٤٩٧٥األمــــــــ

  ٢٠٠٤أيار/مايو   ٢١

أيار/مـــــايو  ٢١، املعقــــودة يف  )١(٤٩٧٥يف اجللســــة    
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

 أنـه  . وأشـار األمـني العـام يف تقريـره إىل    )٢(العام عن بوروندي
مت إحــراز تقــدم سياســي كــبري حنــو إــاء األعمــال العدائيــة يف   
بوروندي، وأن مجاعة واحـدة فقـط مـن اجلماعـات املسـلحة،      

ــو    ــر شــعب اهلوت ــة (حــزب حتري ــر الوطني ــوات التحري  - هــي ق
ــا   ــة)، م ــر الوطني ــوات التحري ــة الســالم.    ق ــت خــارج عملي زال

لـيت قدمتـها   وأشار إىل أن االحتاد األفريقي، بدعم من القوات ا
إثيوبيــا وجنــوب أفريقيــا وموزامبيــق، كــان لــه أثــر كــبري علــى  
عمليــة الســالم مــن خــالل نشــر البعثــة األفريقيــة يف بورونــدي  
ــه يف     ــار. وذكــر أن قبــل التوصــل إىل وقــف شــامل إلطــالق الن
ضــوء الصــعوبات اللوجســتية واملاليــة اخلطــرية الــيت واجههــا       

م املتحـدة لكـي حتـل    االحتاد األفريقي، فقد طلب مساعدة األم
حمل قوات حفظ السالم التابعـة لـه يف بورونـدي، وهـو طلـب      
لقــى دعمــا قويــا مــن احلكومــة. وحيــث أن الســالم الــدائم يف   

__________ 

خالل هذه الفترة، باإلضافة إىل االجتماعـات الـيت يتناوهلـا هـذا       )١(  
القسم، عقد الس عددا من االجتماعـات اخلاصـة مـع البلـدان     

دة يف بورونــدي، عمــال املســامهة بقــوات يف عمليــة األمــم املتحــ
)، املرفــق الثــاين، الفرعــان ألــف وبــاء.  ٢٠٠١( ١٣٥٣بــالقرار 

شــــرين الثــــاين/نوفمرب ت ٢٤وعـــــقدت هــــذه االجتماعــــات يف 
(اجللســـة  ٢٠٠٥أيار/مـــايو  ٢٣)، و ٥٠٨٨ (اجللســـة ٢٠٠٤
ــاين/نوفمرب  ت  ٢٨)، و ٥١٨٢ ــرين الثـــــــــــــــ  ٢٠٠٥شـــــــــــــــ

ــة ــه  ٢٧)، و ٥٣١٠ (اجللســـ ــة  ٢٠٠٦حزيران/يونيـــ (اجللســـ
(اجللســـــة   ٢٠٠٦كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢١)، و ٥٤٧٥
٥٦٠٤.(  

  )٢(  S/2004/210  وAdd.1.  

بورونـدي أمـر ضـروري لالســتقرار الطويـل األجـل يف منطقــة      
ــة يف       ــى احلال ــر إجيــايب عل ــه أث ــبحريات الكــربى، وســيكون ل ال

أنشطة بعثة منظمـة األمـم   مجهورية الكونغو الدميقراطية وعلى 
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، أوصــى بــأن ينشــر  
الـــس عمليـــة حلفـــظ الســـالم متعـــددة األبعـــاد تابعـــة لألمـــم 
املتحدة لدعم عملية السـالم يف بورونـدي. وأشـار إىل أن مـن     
املفترض أن جترى االنتخابات يف أقل من مثانية أشـهر، وشـدد   

ألمـم املتحـدة ستوسـع نطـاق وجودهـا يف      على أنه إذا كانت ا
البلد، فإن ذلك يتطلب الكثري مـن العمـل يف فتـرة وجيـزة مـن      
الــزمن. وسيشــمل ذلــك العمــل التعجيــل الــالزم بعمليــة نــزع   
الســالح والتســريح وإعــادة اإلحلــاق وإعــادة اإلدمــاج؛ ومــنح   
ــة الســالم؛      ــة إىل عملي ــر الوطني ــوات التحري ــة جلــذب ق األولوي

ســألة املصــاحلة الوطنيــة، وال ســيما املشــكالت والتعامــل مــع م
ــاب و    ــن العق ــالت م ــة يف اإلف ــهاكات ” األساســية املتمثل االنت

الــيت ارتكبتــها مجيــع األطــراف يف   “الفظيعــة حلقــوق اإلنســان
  الرتاع.

ودعـــي ممــثال بورونــدي ورئــيس االحتــاد األفريقــي إىل   
  املشاركة يف املناقشة. وكان األمني العام حاضرا أيضا.

واســــترعى الــــرئيس (باكســــتان) انتبــــاه الــــس إىل    
؛ طُـرح للتصويت، واعتــمد باإلمجـاع بوصـفه    )٣(مشروع قرار

) الــذي قــرر الــس مبوجبــه، متصــرفا  ٢٠٠٤( ١٥٤٥القــرار 
ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مجلـــة   مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن 

  منها:  أمور

ن قــرر أن يــأذن بنشــر قــوة حلفــظ الســالم يف بورونــدي، وأ        
  يطلق على القوة اسم عملية األمم املتحدة يف بوروندي؛

__________ 

  )٣(  S/2004/410.  
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وقرر أن توضع عملية األمم املتحدة يف بورونـدي حتـت قيـادة      
املمثل اخلاص لألمني العام، الذي يتوىل رئاسـة جلنـة متابعـة تنفيـذ اتفـاق      
ــة يف      ــة األفريقي ــة للبعث ــة مــن القــوات احلالي ــألف يف البداي أروشــا، وأن تت

  بوروندي؛  

ــر   ــدي    وق ــة األمــم املتحــدة يف بورون ــألف عملي ر كــذلك أن تت
 ٢٠٠مــن األفــراد العســكريني، بينــهم   ٥ ٦٥٠علــى أقصــى تقــدير مــن  

مــن أفــراد  ١٢٠مــن ضــباط األركــان، ومــا يصــل إىل    ١٢٥مراقــب و 
  الشرطة املدنية، فضال عن عدد مناسب من املوظفني املدنيني؛  

ــق مم      ــام أن يقــوم، عــن طري ــب إىل األمــني الع ــه اخلــاص  وطل ثل
لبورونــدي، بــإدارة مجيــع أنشــطة منظومــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي    
وتيسري تنسيق األنشطة مع اجلهات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة الفاعلـة     
األخرى، وخباصة االحتاد األفريقي، دعما للعملية االنتقاليـة، وأن يكفـل   

ــة األمــم املتحــدة يف ب    ــويل موظفــو عملي ــدي يف الوقــت نفســه أن ي ورون
اهتمامـا خاصـا للمسـائل املتصـلة باملسـاواة بـني اجلنسـني ولالحتياجـات         

  اخلاصة لألطفال؛  

ــدول          ــع ال ــات م ــرام اتفاق ــام إب ــني الع ــب كــذلك إىل األم وطل
ااورة لبوروندي لتمكني قوات عملية األمم املتحدة يف بورونـدي مـن   

ة املقـاتلني  القيام، عنـد الضـرورة ويف إطـار اضـطالعها بواليتـها، مبالحقـ      
  املسلحني عرب حدود كل منها؛  

ــى أن         ــة عل ــات املاحن ــة واجله ــة الدولي وحــث املؤسســات املالي
  تواصل املسامهة يف التنمية االقتصادية لبوروندي؛  

وقــرر أن تنــهض عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي بواليتــها    
ــة الكونغــ    ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــق مــع بعث و بالتعــاون الوثي

الدميقراطيــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق برصــد ومنــع حتركــات املقــاتلني عــرب   
احلدود بني بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، فضـال عـن تنفيـذ     

  برامج نزع السالح والتسريح؛
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٤  أغسطس آب/ ١٥املعقودة يف  ٥٠٢١

ــة    ــودة٥٠٢١يف اجللسـ ــطس  ١٥يف  ، املعقـ آب/أغسـ
الروســـــي)، ببيـــــان باســـــم  ، أدىل الـــــرئيس (االحتـــــاد٢٠٠٤
  ، ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٤(الس

أدان بأشد هلجة املذحبة اليت تعـرض هلـا الجئـون مـن مجهوريـة        
الكونغو الدميقراطية، واليت وقعت يف أراضي بورونـدي، يف غاتومبـا، يف   

  ؛٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٣

لــب إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لبورونــدي أن يقــوم،  وط  
ــو       ــة الكونغ ــام جلمهوري ــني الع ــل اخلــاص لألم ــع املمث ــق م ــاون الوثي بالتع
الدميقراطيــة، بالتثبــت مــن احلقــائق وتقــدمي تقريــر عنــها إىل الــس يف       

  أسرع وقت ممكن؛

وأهــاب بســلطات بورونــدي ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    
ل فعال من أجل إحالة مرتكيب هذه اجلـرائم واملسـؤولني   أن تتعاون بشك

  عنها إىل القضاء دون إبطاء؛

وأهــاب جبميــع دول املنطقــة أن تكفــل احتــرام ســالمة أراضــي   
  جرياا؛  

وأشـــار يف هـــذا الصـــدد إىل إعـــالن مبـــادئ عالقـــات حســـن    
أيلول/ســــبتمرب  ٢٥اون الــــذي اعتمــــد يف نيويــــورك يف اجلــــوار والتعــــ

  ؛٢٠٠٣

ن عمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي وبعثـة منظمــة      وطلـب مـ    
األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة مواصـلة تقـدمي املسـاعدة     
إىل السلطات البوروندية والكونغولية، بغية تيسـري التحقيـق وتعزيـز أمـن     

  السكان الضعفاء.
__________ 

  )٤(  S/PRST/2004/30.  
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٧٧القــــرار   

كــانون   ١دة يف املعقــو ٥٠٩٣األمــن يف جلســته  

  ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ــة    ــودة يف )٥(٥٠٩٣يف اجللســـــ ــانون  ١، املعقـــــ كـــــ
ــمرب  ــه   ٢٠٠٤األول/ديســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج الــ

ــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف    التقريـــر الثـــاين لألمـــني العـ
. وأشار األمني العام يف تقريـره إىل حـدوث تقـدم    )٦(بوروندي

ــة الســالم، وتطــورات   ــذي   مطــرد يف عملي ــرار ال كــبرية يف الق
اختذته الغالبية العظمى من األطراف البوروندية بتمديـد الفتـرة   
ــى        ــهر عل ــتة أش ــدة س ــة مل ــات القائم ــار الترتيب ــة يف إط االنتقالي
األقل، واعتماد جدول زمـين انتخـايب واضـح املعـامل، واعتمـاد      
ـــطرح لالســتفتاء الشــعيب.       ــة ي ــرة االنتقالي ــد الفت ــا بع دســتور مل

القلــق إزاء عـدة أمـور، منــها التـوترات السياســية     وأعـرب عـن  
واالجتماعية الكبرية؛ والتأخر يف اعتماد التشريعات الرئيسـية؛  
واستمرار رفـض قـوات التحريـر الوطنيـة االنضـمام إىل عمليـة       
السالم؛ ونطاق انتـهاكات حقـوق اإلنسـان؛ وثقافـة اإلفـالت      

عــاون مــن العقــاب. وشــدد علــى احلاجــة امللحــة إىل توطيــد الت 
اإلقليمي، ورحب بالقمة املقبلـة للمـؤمتر الـدويل املعـين مبنطقـة      
البحريات الكربى. وقدم األمني العـام أيضـا تقريـرا إىل الـس     
ــة األمــم        ــني عملي ــق بــالتحقيق املشــترك ب ــر املتعل بشــأن التقري
املتحــــدة يف بورونــــدي ومفوضــــية األمــــم املتحــــدة حلقــــوق  

آب/أغسـطس وراح   ١٣ يف املذحبة الـيت وقعـت يف   )٧(اإلنسان
الجئـــا كونغوليـــا يف خمـــيم غاتومبـــا لالجـــئني  ١٥٢ضـــحيتها 

بالقرب من احلدود مع مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة. وأشـار    
__________ 

 ٢٣املعقـــــــودة كجلســــــة خاصـــــــة يف  ، ٥٠٤٢يف اجللســــــة    )٥(  
، اســــتمع أعضــــاء الــــس إىل إحاطــــة  ٢٠٠٤أيلول/ســــبتمرب 

  وأجروا تبادال بناًء لآلراء مع رئيس بوروندي.
  )٦(  S/2004/902 ١٥٤٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  
  )٧(  S/2004/821.  

إىل أنه على الرغم من التحقيق املستفيض، مل يكن هناك دليـل  
واضــح علــى مــن ارتكــب تلــك الفظــائع، علــى الــرغم مــن أن  

أن قـوات التحريـر الوطنيـة قـد     احملققني أعربوا عن اعتقـادهم بـ  
ــه      ــيس مــن املــرجح أــا ارتكبت شــاركت يف اهلجــوم، ولكــن ل

  زال التحقيق الوطين جاريا. وحدها. وما

وأدىل ببيانات ممثلـو إسـبانيا وأملانيـا وفرنسـا واململكـة        
  .)٨(املتحدة والواليات املتحدة األمريكية

ة ودعا ممثلو كل مـن فرنسـا وأملانيـا وإسـبانيا واململكـ       
املتحدة إىل كسر حلقة انتهاكات حقـوق اإلنسـان واإلفـالت    
مـن العقــاب يف بورونــدي. ورحــب املتكلمــون بعــزم حكومــة  
بورونـــدي علـــى إحالـــة مذحبـــة غاتومبـــا إىل احملكمـــة اجلنائيـــة 
الدوليــة يف أعقــاب التحقيقــات الداخليــة اخلاصــة بــه، ورحبــوا 

فـالت  بدعم الس للجهود الـيت تبـذهلا الـدول لوضـع حـد لإل     
ــع       ــاون مـ ــة بالتعـ ــود املبذولـ ــت اجلهـ ــيت مشلـ ــاب، الـ ــن العقـ مـ
ــة      ــة اجلنائيـ ــيما احملكمـ ــة، وال سـ ــاكم الدوليـ ــات واحملـ املؤسسـ

  .)٩(الدولية

ــة      وأكـــد ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أن السياســـة العامـ
حلكومة الواليات املتحدة تتمثـل يف التأكـد مـن أن مواطنيهـا،     

اركون يف عمليات السـالم،  مبن فيهم أفراد قواا املسلحة املش
ــة    تشــملهم احلمايــة مــن املقاضــاة اجلنائيــة أو أي تأكيــد للوالي
ــة. وأضــاف أن وفــده أيــد    القضــائية للمحكمــة اجلنائيــة الدولي
القـــرار علـــى أســـاس أنـــه ال يوجـــه عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف 
بوروندي، بأي شكل من األشـكال، إىل التعـاون مـع احملكمـة     

يـأذن هلـا بــه،    أو يشـجعها علـى ذلـك أو   أو تقـدمي الـدعم هلـا،    
__________ 

دعـي ممثل بوروندي إىل االشتراك يف االجتمـاع ولكنـه مل يـدل      )٨(  
  ببيان.

  )٩(  S/PV.5093 .ــا)؛ ص.  ٣-٢، ص ــا)؛ ص.  ٤(فرنســـ  ٥(أملانيـــ
  .(إسبانيا) ٦-٥(اململكة املتحدة)؛ ص. 
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وأنه ال يغري الوالية احلالية لعمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي     
  .)١٠(فيما يتعلق بالتحقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين

استرعى الـرئيس (اجلزائـر) انتبـاه الـس إىل مشـروع        
)، ٢٠٠٤( ١٥٧٧؛ اعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار )١١(قــرار

الس مبوجبه، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    الذي قرر 
  امليثاق مجلة أمور منها:

قرر متديد والية عمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي علـى حنـو         
  ؛٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١)، حىت ٢٠٠٤( ١٥٤٥دده يف قراره ما ح

وحث مجيع احلكومات واألطراف املعنية يف املنطقـة علـى نبـذ      
يض عليـه، وعلـى اإلدانـة القاطعـة النتـهاكات      التحـر  استخدام العنف أو

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وعلى أن تتعاون بنشـاط مـع   
ــة      ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــدي وبعث ــم املتحــدة يف بورون ــة األم عملي
الكونغو الدميقراطية، ومع اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول ـدف وضـع حـد        

  لإلفالت من العقاب؛

مليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي وبعثــة األمــم  وطلــب مــن ع  
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مواصــلة تقــدمي املســاعدة، يف  
ــة تيســري     ــة، بغي ــة والكونغولي نطــاق واليتيهمــا، إىل الســلطات البوروندي

  اكتمال التحقيق يف مذحبة غاتومبا وتعزيز أمن السكان الضعفاء؛  

يـــبقي جملــس األمــن بانتظــام علــى وطلــب إىل األمــني العــام أن   
علم بتطورات احلالـة يف بورونـدي وتطبيـق اتفـاق أروشـا وتنفيـذ واليـة        
عملية األمم املتحدة يف بوروندي، وباإلجراءات الـيت اختـذا السـلطات    
البورونديـة بنــاء علــى توصـيات الــس ملكافحــة اإلفـالت مــن العقــاب،    

  كل ثالثة أشهر.  وأن يقدم تقريرا بشأن هذه التطورات مرة 
__________ 

  .٤-٣املرجع نفسه، ص.   )١٠(  
  )١١(  S/2004/930.  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٥  مارس آذار/ ١٤املعقودة يف  ٥١٤١

آذار/مـــــارس  ١٤، املعقـــــودة يف ٥١٤١يف اجللســـــة   
، أدرج الس يف جدول أعماله التقرير الثالـث املقـدم   ٢٠٠٥

. )١٢(من األمني العام بشأن عملية األمـم املتحـدة يف بورونـدي   
 العــام يف تقريــره إىل أن متديــد الفتــرة االنتقاليــة  وأشــار األمــني

ــاح   ١ملــدة ســتة أشــهر الــذي بــدأ يف    تشــرين الثــاين/نوفمرب أت
لألطراف البورونديـة املضـي قـدما بعمليـة السـالم علـى الـرغم        
ــت     ــات. وكان ــزمين لالنتخاب ــأخري يف اجلــدول ال مــن بعــض الت

بينـها   احلكومة االنتقالية قـد سـنت عـددا مـن القـوانني اهلامـة،      
قــانون إنشــاء جلنــة وطنيــة لتقصــي احلقــائق واملصــاحلة. وأشــار  
ــاالت أخـــرى، مبـــا يف ذلـــك        ــا إىل التقـــدم احملـــرز يف جمـ أيضـ
ــداد     ــد، واإلعــ ــتور اجلديــ ــأن الدســ ــيك بشــ ــتفتاء الوشــ االســ
ــادة       ــزع الســالح وإع ــة التســريح ون ــدء عملي ــات، وب لالنتخاب

لكـبرية  اإلدماج. وأعـرب عـن القلـق إزاء التـوترات السياسـية ا     
يف البلد، فضال عن حجـم انتـهاكات حقـوق اإلنسـان وثقافـة      
اإلفالت مـن العقـاب. وأكـد أيضـا علـى أمهيـة مواصـلة نفـس         
ــة لضــمان اســتدامة      ــة والدولي ــن املشــاركة اإلقليمي املســتوى م

  السالم بعد االنتخابات.

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
ــل)   ــرئيس (الربازي ــس  وأدىل ال ــان باســم ال ــة )١٣(ببي ، ويف مجل

  أورده الس يف البيان أنه:  ما

ــ   ــرة مــا   رحــب مبوافق ــدي علــى دســتور فت بعــد  ة شــعب بورون
ــة االنتقاليــــة، مــــن خــــالل االســــتفتاء الــــذي أجــــري يف        ٢٨املرحلــ

  والذي أعلنت نتائجه النهائية للتو؛   ٢٠٠٥شباط/فرباير 
__________ 

  )١٢(  S/2005/149 ١٥٧٧، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  
  )١٣(  S/PRST/2005/13.  
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مبسـار املصـاحلة    وأهاب جبميع البورونـديني أن يظلـوا ملتـزمني     
  الوطنية، حيث ما زال من املتعني اختاذ خطوات أخرى؛  

ودعـا بصـفة خاصــة القيـادة السياسـية يف البلــد إىل العمـل معــا        
مــن أجــل حتقيــق اهلــدف املشــترك املتمثــل يف القيــام علــى وجــه الســرعة   

  بإجراء انتخابات حرة ونزيهة على الصعيدين احمللي والوطين؛  

ــى مواصــلة تقــدمي مســاعداا مــن   وشــجع اجلهــات املا   حنــة عل
  أجل حتقيق هذا الغرض.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٥  أيار/مايو ٢٣املعقودة يف  ٥١٨٤

ــة   ــودة يف ٥١٨٤ يف اجللســـــــ ــار/ ٢٣، املعقـــــــ  أيـــــــ

، دعـي ممثل بورونـدي إىل املشـاركة يف املناقشـة.    ٢٠٠٥ مايو
ــان    ــدامنرك)، أدىل ببي ــرئيس (ال ــس ال ــة )١٤(باســم ال ، ويف مجل

  أورده الس يف البيان أنه:  ما

رتيــــاح بــــاإلعالن الــــذي أصــــدره يف  أحــــاط علمــــا مــــع اال  
ــر شــعب    ٢٠٠٥أيار/مــايو  ١٥ ــدي، وزعــيم حــزب حتري ــيس بورون رئ

قوات التحرير الوطنيـة، وبوجـه خـاص بـالتزام الطـرفني بوقـف        - اهلوتو
ــاق يف غضــون     ــورا، واالتف ــة ف ــم   األعمــال العدائي ــف دائ ــى وق شــهر عل

  إلطالق النار، وإجراء مفاوضات دون عرقلة العملية االنتخابية؛  

وشــارك يف تفهــم أن هــذا اإلعــالن خطــوة أوىل مــن شــأا أن   
تسمح لقوات التحرير الوطنية باالندماج بسرعة، عـن طريـق التفـاوض،    

  بوروندي؛    يف العملية االنتقالية اجلارية حاليا يف

الــيت تبــذهلا دول املبــادرة اإلقليميــة، فضــال  وأثــىن علــى اجلهــود  
عن اجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العـام، مـن أجـل النجـاح يف     

  إحالل السالم ويف إجناز عملية املصاحلة الوطنية يف بوروندي؛  

وأكد من جديد أن وضع حد ملنـاخ اإلفـالت مـن العقـاب يف       
ي لتلـك العمليـة، وحـث    بوروندي ويف منطقة الـبحريات الكـربى أساسـ   

__________ 

  )١٤(  S/PRST/2005/19.  

مجيــع األطــراف البورونديــة علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود لكفالــة جنــاح  
  الطويل.  العملية االنتقالية واملصاحلة الوطنية واستقرار البلد على املدى

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٠٢القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥١٩٣األمــــــــ

  ٢٠٠٥أيار/مايو   ٣١

ــة    ــودة يف امل ٥١٩٣يف اجللســـــ ــايو  ٣١عقـــــ أيار/مـــــ
، أدرج الس يف جدول أعماله التقرير الرابـع لألمـني   ٢٠٠٥

. وذكـر األمـني   )١٥(العام عن عملية األمم املتحدة يف بوروندي
العام يف تقريره أنه يف الوقت الذي حتقق فيـه تقـدم مهـم، فـإن     
التقدم احملرز يف عملية السـالم كـان بطيئـا، ممـا أدى إىل متديـد      

للفتــرة االنتقاليــة، كمــا أن عمليــة اإلصــالح مل تصــبح   إضــايف 
ــوافر    بعــد عمليــة ال ميكــن العــودة عنــها. واملطلــوب هــو أن تت

ــة إلجنــاز      ــدى األطــراف البوروندي ــة ل اإلرادة السياســية الالزم
العمليــــة االنتقاليــــة، ولضــــمان االلتــــزام باجلــــدول الــــزمين      

م إىل لالنتخابات وإلجـراء االنتخابـات يف بيئـة سـلمية. وانضـ     
رؤســاء دول املبــادرة اإلقليميــة يف تأييــد اجلهــود الــيت تبــذهلا       
حكومة مجهورية ترتانيا املتحدة لتيسري عقـد اتفـاق مـع قـوات     
التحريـــر الوطنيـــة. وأعـــرب عـــن القلـــق إزاء اســـتمرار التـــوتر  
السياسي، ومناخ اإلفالت من العقاب، واآلثار املـدمرة لعـبء   

األمم املتحـدة يف بورونـدي   الديون. وأشار إىل مسامهة عملية 
  يف التقدم احملرز يف عملية السالم، وأوصى بتمديد واليتها.

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
واســـترعى الـــرئيس (الـــدامنرك) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع      

)، ٢٠٠٥( ١٦٠٢؛ اعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار )١٦(قــرار
__________ 

  )١٥(  S/2005/328.  
  )١٦(  S/2005/345.  
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صرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    الذي قرر الس مبوجبه، مت
  امليثاق مجلة أمور منها:

ــرر متديــد واليــة عمليــة      األمــم املتحــدة يف بورونــدي حــىت     ق
  ؛٢٠٠٥  ديسمربكانون األول/  ١

وطلب إىل مجيع األطراف البوروندية بـذل املزيـد مـن اجلهـود       
لكفالـة جنــاح العمليــة االنتقاليـة واملصــاحلة الوطنيــة واسـتقرار البلــد علــى    

دى الطويل، وال سيما باإلحجام عن القيام بأي أعمـال قـد تنـال مـن     امل
  متاسك عملية اتفاق أروشا؛

وطلب إىل األمني العـام أن يواصـل إطـالع الـس يف تقـاريره        
عــن احلالــة يف بورونــدي علــى اإلجــراءات املتخــذة مــن أجــل مكافحــة    

  اإلفالت من العقاب.
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٦٠٦القــــرار   

ــناأل ــته  مــــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥٢٠٧يف جلســــــــ

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٢٠
  

ــه  ١٥املعقــــودة يف  ٥٢٠٣يف اجللســــة    حزيران/يونيــ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٥

موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس  ٢٠٠٥آذار/مــارس  ١١
ــة      ــيم عــن إنشــاء جلن ــة التقي ــر بعث جملــس األمــن، حييــل ــا تقري

. وأوصت بعثة التقيـيم  )١٧(للتحقيق يف بوروندي قضائية دولية
يف التقرير بإنشـاء آليـة مزدوجـة: آليـة مسـاءلة غـري قضـائية يف        
شكل جلنة الستجالء احلقيقة، وآلية مساءلة قضـائية يف شـكل   
دائرة خاصة ضمن نظـام احملـاكم يف بورونـدي. وأشـار الوفـد      

شـاء جلـان   أيضا إىل أن األمم املتحدة لن ميكنها املشاركة يف إن
ــك بشــكل       ــق مث جتاهــل توصــياا، دون أن يقــوض ذل التحقي
ــانون.      ــة وســيادة الق ــز العدال ــة يف تعزي خطــري مصــداقية املنظم
واقتــرح، يف مجلــة أمــور، أن تتبــع األمــم املتحــدة جــا شــامال  

__________ 

  )١٧(  S/2005/158.  

إزاء البحث عن احلقيقـة والعدالـة؛ ومشـاركة األمـني العـام يف      
ــأن التن  ــة بورونـــدي بشـ فيـــذ العملـــي مفاوضـــات مـــع حكومـ

لالقتراحات؛ وإجراء عمليـة تشـاور واسـعة القاعـدة وحقيقيـة      
ــن اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة        ــفافة مــع جمموعــة متنوعــة م وش

  واتمع املدين من أجل إدراج آراء الشعب البوروندي.

ــام        ــني العـ ــن األمـ ــاطتني مـ ــس إىل إحـ ــتمع الـ مث اسـ
دي، أدىل املساعد للشؤون القانونيـة، ووزيـر العـدل يف بورونـ    

  يف أعقاما مجيع أعضاء الس ببيانات.

ــة إىل        ــام املســاعد للشــؤون القانوني ــني الع وأشــار األم
املعلومـات األساسـية عـن الطلــب املتعلـق بإنشـاء جلنـة قضــائية       
دولية للتحقيق، الذي مشل اللجان الدولية األربع األخرى الـيت  

ــامي    ــني ع ــالث   ١٩٩٥و  ١٩٩٣أنشــئت ب ، وكــان إنشــاء ث
ها بناء على طلب من الس. واقتصرت مجيع هـذه اللجـان   من

، واالنقـالب  ١٩٩٣األربع على األحداث اليت وقعت يف عام 
العسكري واغتيال الرئيس واازر اليت أعقبت ذلـك، ولكنـها   
ــدأت يف      ــيت بـ ــراق، والـ ــني األعـ ــل بـ ــرق إىل دورة القتـ مل تتطـ

ــتينات القــرن املاضــي. ولــذلك، شــدد علــى أن املطالبــا      ت س
بإنشـاء جلنــة حتقيــق متتــد واليتـها القضــائية الزمنيــة علــى مــدى   
أربعة عقود من تاريخ بوروندي احلـديث تعـد نـداء مـن أجـل      
اإلنصــاف يف إثبــات وســرد احلقيقــة التارخييــة، ووضــع مــذابح  

ــارخيي واســع. وأورد بالتفصــيل، يف    ١٩٩٣عــام  يف منظــور ت
احلقــائق مجلــة أمــور، الواليــة املقترحــة وتشــكيل جلنــة تقصــي   

وكـــــذلك األســـــاس القـــــانوين املقتـــــرح مبوجـــــب القـــــانون  
البورونــدي، وتكــوين الــدائرة اخلاصــة. ودعــا أيضــا إىل تقــدمي  
ــف      ــس أن يكل ــى ال ــرح عل ــة املســاءلة، واقت ــل دويل آللي متوي
األمني العام بـإجراء مفاوضـات مـع حكومـة بورونـدي بشـأن       

  .)١٨(التنفيذ العملي هلذه املقترحات
__________ 

  )١٨(  S/PV.5203 .٥-٢، ص.  
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ــة   وأعــرب ممثــل ب   ورونــدي عــن تأييــده لتوصــيات بعث
ــها      ــرب عنـ ــيت أعـ ــة الـ ــواغل املزدوجـ ــيب الشـ ــيت تلـ ــيم، الـ التقيـ
ــعب    ــواغل الشـــ ــا، وشـــ ــيون يف أروشـــ ــون السياســـ املفاوضـــ
البوروندي بأسره من أجل إثبات احلقيقة، وتقدمي املـذنبني إىل  
ــة تقصــي     العدالــة ومعاقبتــهم. ومــع ذلــك، أكــد أن صــيغة جلن

 “ر الكــايف اجلانــب املتعلــق باملصــاحلةال تـــربز بالقــد”احلقــائق 
ولــذلك، طلــب إىل جملــس األمــن إعطــاء األولويــة للمناقشــات 
اجلاريـــة بشـــأن املصـــاحلة الوطنيـــة فضـــال عـــن حتديـــد طرائـــق 
التمويــل لآلليــة املزدوجــة. وقــال إن هنــاك أيضــا حاجــة إىل       
إجراء مشاورات واسعة النطاق تشمل مجيـع قطاعـات اتمـع    

ــن أجــل مســاع صــوت    ــذه   م ــدي، وشــجع ه الشــعب البورون
  .)١٩(القطاعات على دعم اآلليات اجلديدة للحقيقة والعدالة

وأيد معظم املتكلمني توصيات بعثـة التقيـيم، وأعربـوا      
عن دعمهم ألن يأذن جملس األمـن لألمـني العـام بالشـروع يف     
مفاوضـــات مـــع حكومـــة بورونـــدي مـــن أجـــل تنفيـــذ تلـــك  

ــثلني بت  ــم املمــ ــيات. ورحــــب معظــ ــة التوصــ صــــميم احلكومــ
ــاب.      ــة اإلفــالت مــن العق ــى ثقاف ــى القضــاء عل ــة عل البوروندي
وأكد بعـض املـتكلمني أيضـا علـى أمهيـة املسـامهة املقدمـة مـن         
ــالم يف      ــة الســ ــربى يف عمليــ ــبحريات الكــ ــة الــ ــدان منطقــ بلــ

  بوروندي.

ــودة يف ٥٢٠٧ويف اجللســة    ــه  ٢٠، املعق حزيران/يوني
عمالــه رســالة ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أ ٢٠٠٥

ــارس  ١١مؤرخــة  ــام،    ٢٠٠٥آذار/م ــن األمــني الع ــة م موجه
. ودعـــي ممثــل بورونــدي إىل  )٢٠(حييــل ــا تقريــر بعثــة التقيــيم 

املشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه الـــرئيس (فرنســـا) االنتبـــاه إىل 
__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، ص.   )١٩(  
  )٢٠(  S/2005/158.  

ــرار  ــروع قـــ ــ)٢١(مشـــ ــرار  ؛ اعتـــ ــفه القـــ ــاع بوصـــ ـمد باإلمجـــ
  منها: )، قرر الس مبوجبه مجلة أمور٢٠٠٥(  ١٦٠٦

طلــب إىل األمــني العــام الشــروع يف مفاوضــات مــع احلكومــة     
وإجـراء مشــاورات مــع مجيـع األطــراف البورونديــة املعنيـة بشــأن كيفيــة    

 أيلــــول/  ٣٠ىل الــــس حبلــــول   تنفيــــذ توصــــياته، وتقــــدمي تقريــــر إ   
عـــن تفاصـــيل التنفيـــذ، مبـــا فيهـــا التكـــاليف واهلياكـــل   ٢٠٠٥ ســـبتمرب

  واإلطار الزمين؛  

  ن يبقي املسألة قيد نظره.وقرر أ  
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٥  أغسطس آب/ ٣٠املعقودة يف  ٥٢٥٢

ــة    ــودة يف ٥٢٥٢يف اجللسـ ــطس  ٣٠، املعقـ آب/أغسـ
ــة.    ٢٠٠٥ ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ، دعـ

، قــرر مبوجبــه )٢٢(وأدىل الــرئيس (اليابــان) ببيــان باســم الــس 
  مجلة أمور منها: الس

أحــــاط علمــــا بانتخــــاب الســــيد بــــيري نكورونـــــزيزا رئيســــا    
  .٢٠٠٥آب/أغسطس   ١٩جلمهورية بوروندي يف 

وأشاد بروح السـالم واحلـوار الـيت أبـداها الشـعب البورونـدي         
ــة      ــجعة يف العمليـ ــاركته املشـ ــاد مبشـ ــا أشـ ــة، كمـ ــرة االنتقاليـ ــة الفتـ طيلـ

  االنتخابية؛  

رام إرادة الشــعب البورونــدي  وأهــاب جبميــع األطــراف احتــ     
  واحلكومة املنتخبة وااللتزامات املتفق عليها خالل العملية االنتقالية؛  

ــتقرار      وشـــجع الســـلطات اجلديـــدة علـــى مواصـــلة ـــج االسـ
  واملصاحلة الوطنية وتعزيز الوئام االجتماعي؛  

وأكد مـن جديـد، يف هـذا الصـدد، ضـرورة وضـع حـد ملنـاخ           
  اإلفالت من العقاب؛  
__________ 

  )٢١(  S/2005/396.  
  )٢٢(  S/PRST/2005/41.  
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أشــاد باملســامهة البالغــة األمهيــة للمبــادرة اإلقليميــة مــن أجــل   و  
الســالم يف بورونــدي، واالحتــاد األفريقــي، وعمليــة األمــم املتحــدة يف       

  بوروندي، يف عملية السالم؛  

ــيهم دول       ــدوليني، مبــن ف ــدي ال ــع شــركاء بورون وأهــاب جبمي
ــزام، املبــادرة اإلقليميــة واملــاحنون الرئيســيون، مواصــلة مــا أبــدوه مــن ا   لت

وشــجعهم علــى التوصــل إىل اتفــاق مــع الســلطات البورونديــة بشــأن       
اإلطــار األنســب لتنســيق الــدعم املقــدم منــهم إىل اإلصــالحات اجلاريــة،  

  ولتوطيد السالم.
  

عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن   صــادربيــان   

  ٢٠٠٥  سبتمرب أيلول/ ٢٢املعقودة يف  ٥٢٦٨

 ل/أيلــــــــو ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٢٦٨يف اجللســــــــة   

، أدرج جملـس األمـن يف جـدول أعمالـه تقريـر      ٢٠٠٥ سبتمرب
. )٢٣(األمـــني العـــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي 

ورحب األمني العام يف تقريره بالنجاح يف إجـراء االنتخابـات   
الوطنيــة وتنصــيب رئــيس منتخــب دميقراطيــا وإمتــام العمليــة       

ــى      ــد عل ــرئيس البورونــدي اجلدي ــأ ال ــة. وهن انتخابــه، االنتقالي
ــة     ــمولية العرقيـ ــادئ الشـ ــزام مببـ ــلة االلتـ ــى مواصـ ــجعه علـ وشـ
والسياسية. وأكد أنه على الرغم من االتصـاالت الواعـدة بـني    

تحريـر الوطنيـة، فـإن املفاوضـات     احلكومة االنتقاليـة وقـوات ال  
تســفر عــن نتــائج ملموســة. وأشــار إىل التحــديات الكــبرية    مل

ــيم   ــدة، ال سـ ــة اجلديـ ــه احلكومـ ــيت تواجـ ــالم  الـ ــتعادة السـ ا اسـ
واالســتقرار، فضــال عــن احلاجـــة إىل مواصــلة التفــاوض مـــع      
قــوات التحريــر الوطنيــة مــن أجــل إبــرام اتفــاق شــامل لوقــف    
إطالق النار. ويف اخلتام، قال إنه يوصي باإلنشـاء املبكـر آلليـة    
دعــم دوليــة بوصــفها منتــدى لشــركاء بورونــدي. وذكــر أنــه   

يـة األمـم املتحـدة يف    سيقدم توصيات بشأن حجم ووالية عمل
ــول      ــة حبلــ ــرة االنتقاليــ ــد الفتــ ــا بعــ ــة مــ ــدي يف مرحلــ بورونــ

__________ 

  )٢٣(  S/2005/586.  

يتوقـــع إجـــراء ختفـــيض  تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، ولكنـــه ال ١٥
فوري يف القوام العسكري للبعثة، علـى الـرغم مـن أن العنصـر     

  املدين سيخضع للتعديالت الالزمة.

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
، ويف مجلـــة )٢٤(ىل الــرئيس (الفلـــبني) ببيـــان باســـم الـــس وأد

  أورده الس يف البيان أنه:  ام

ــام إنشــاء منتــ        ــني الع ــا بــاقتراح األم دى للشــركاء أحــاط علم
لمـــا أيضــا بــاإلعالن املعتمـــد يف   ؛ وأحــاط ع بوصــفه آليــة دعـــم دوليــة   

 نيويــــــورك خــــــالل مــــــؤمتر القمــــــة    يف ٢٠٠٥أيلول/ســــــبتمرب  ١٣
  بوروندي؛    بشأن

ورحــب بقــرار إنشــاء منتــدى لشــركاء بورونــدي، وشــجع         
املمثــل اخلــاص لألمــني العــام علــى إمتــام املناقشــات مــع مجيــع الشــركاء     

  ممكن؛    املعنيني من أجل إنشاء املنتدى يف أقرب وقت

وكــرر نــداءه إىل أوســاط اجلهــات املاحنــة لبــذل جهــود ثنائيــة     
  البلد.  ومتعددة األطراف لدعم

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٤١القــــرار   

تشـرين    ٣٠يف  املعقـودة  ٥٣١١األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

تشــــــــرين  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٥٣١١يف اجللســــــــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه  ٢٠٠٥الثــاين/نوفمرب 

ــم املتحــدة يف       ــة األم ــام عــن عملي ــني الع ــر اخلــامس لألم التقري
ــدي ــام يف   )٢٥(بورون ــني الع ــى   . وأشــار األم ــه عل ــره إىل أن تقري

الـــرغم مـــن اإلجنـــازات الـــيت حتققـــت، فـــإن احلالـــة العامـــة يف  
زالــت هشــة للغايــة. وأكــد أن األولويــة الفوريــة  بورونــدي مــا

واألكثر إحلاحا هي ضمان وضـع حـد للرتاعـات املسـلحة مـع      
__________ 

  )٢٤(  S/PRST/2005/43.  
  )٢٥(  S/2005/728 ١٦٠٢، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.(  
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ــد       ــة ق ــس واملنطق ــة، وأشــار إىل أن ال ــر الوطني ــوات التحري ق
ــر الواجـــب يف   ــالء النظـ ــودان إيـ ــددة  يـ ــدابري حمـ ــوء إىل تـ اللجـ

األهـــداف ضـــد بعـــض قـــادة قـــوات التحريـــر الوطنيـــة الـــذين 
زالــوا يعرقلــون التوصــل إىل حــل ســلمي. وأحــاط أعضــاء    مــا

الس علما، يف مجلة أمور، بإصـالح قطـاع األمـن؛ وبرنـامج     
نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج؛ واألزمـة االقتصـادية     

تقـدمها األمـم املتحـدة يف إنشـاء      واالجتماعية؛ واملساعدة اليت
جلنـــة تقصـــي احلقـــائق واملصـــاحلة والـــدائرة اخلاصـــة؛ واحلالـــة 
اإلنسانية. وفيما يتعلق بـوترية انسـحاب عمليـة األمـم املتحـدة      
يف بورونــدي، حــذر مــن انســحاب دويل متســرع أو ســابق      
ألوانــه، وشــدد علــى احلاجــة إىل التأكــد مــن أن ال تتعــرض       

ــيت ح  ــب الــ ــر املكاســ ــدي يف  للخطــ ــعب البورونــ ــا الشــ ققهــ
  األخرية.    اآلونة

ــس إىل        ــاه ال ــاد الروســي) انتب ــرئيس (االحت ووجــه ال
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣، ورسـالة مؤرخـة   )٢٦(مشـروع قـرار  

ــس     ٢٠٠٥ ــيس جملــ ــدي إىل رئــ ــل بورونــ ــن ممثــ ــة مــ موجهــ
. واســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها وزيــر خارجيــة  )٢٧(األمــن

  بوروندي.  

رونــدي أنــه، فيمــا يتعلــق بــاألمن، فــإن وأكــد ممثــل بو  
السالم يسود مجيع أحناء البلد باستثناء بعـض اجليـوب، ولكنـه    
ــدخول يف     ــت الـ ــة رفضـ ــر الوطنيـ ــوات التحريـ ــار إىل أن قـ أشـ
حمادثــات لالنضــمام إىل بقيــة شــعب بورونــدي علــى طريــق       

__________ 

  )٢٦(  S/2005/741.  
  )٢٧(  S/2005/736     ا تقرير حكومـة بورونـدي عـن تطـور اليت حييل ،

ــوجز فيــه        ــدي، الــذي ت ــة األمــم املتحــدة يف بورون ــة عملي والي
ونـدي وعمليـة األمـم    احلكومة اختتام احملادثات بني حكومة بور

املتحدة يف بورونـدي فيمـا يتعلـق بطرائـق االنسـحاب التـدرجيي       
لقـوات عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونـدي وغــريه مــن جمــاالت   

  التعاون.

ــة      ــة األمني ــة. وأورد تفاصــيل عــن احلال ــار والتنمي ــادة اإلعم إع
لبلــد، وشـدد علــى احلاجـة امللحــة إىل التعزيــز   واالقتصـادية يف ا 

ــاالت       ــك وك ــا يف ذل ــراف، مب ــددة األط ــاالت املتع ــايل للوك امل
األمم املتحدة، حىت يتسىن هلا االنتقال من الدعم اإلنسـاين إىل  
دعـــم التنميـــة. وأكـــد أن التحليــــل املشـــترك بـــني حكومــــة      
بوروندي وعمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي أدى إىل اختـاذ      

تـدرجيي، علـى حنــو مـنظم، يبــدأ يف    ار بالتوصـية بانســحاب  قـر 
. ويف اخلتـام، أوصـى بـأن تركـز     ٢٠٠٦كانون الثاين/ينـاير   ١

واليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي القادمـة علـى رصـد         
احلدود بني بوروندي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛ ودعـم     

ــاج، وإصــال     ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ــة ن ح عملي
قطاع األمن؛ ودعم حقوق اإلنسان والعدالـة االنتقاليـة وإزالـة    

  .)٢٨(األلغام

وطُـرح مشروع القرار للتصويت، واعتــمد باإلمجـاع     
) الــذي قــرر مبوجبــه الــس،  ٢٠٠٥( ١٦٤١بوصــفه القــرار 

متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق مجلــة أمــور منــها 
 ١٥بورونـــدي حـــىت متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف 

، علــى أن يبقــي املســألة قيــد نظــره ٢٠٠٦كــانون الثاين/ينــاير 
  الفعلي.

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٥٠القــــرار   

كـانون    ٢١املعقـودة يف   ٥٣٤١األمن يف جلسـته  

  ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

كــــــــانون  ٢١، املعقــــــــودة يف ٥٣٤١يف اجللســــــــة   
مالـه  ، أدرج جملس األمـن يف جـدول أع  ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

أيضا التقرير اخلامس لألمني العام عن عملية األمـم املتحـدة يف   
__________ 

  )٢٨(  S/PV.3313 .٤-٢، ص.  
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ــدي ــاركة يف   )٢٩(بورونــ ــدي إىل املشــ ــل بورونــ ـــي ممثــ . ودعــ
املتحدة) انتباه الس مـرة   املناقشة. واسترعى الرئيس (اململكة

 ٢٠٠٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣أخرى إىل الرسـالة املؤرخـة   
ــة مـــن ممثـــل بورونـــدي  ــرار، و)٣٠(املوجهـ . )٣١(إىل مشـــروع قـ

ــرار    ــفه القـ ــاع بوصـ ــرار باإلمجـ ــروع القـ ــد مشـ  ١٦٥٠واعتمـ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب الفصـل   ٢٠٠٥(
  السابع من امليثاق األمم املتحدة مجلة أمور منها:

 ١قــرر متديــد واليــة عمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي حــىت    
  ؛  ٢٠٠٦متوز/يوليه 

وات ومعــدات مــن األفــراد العســكريني  وأذن بنقــل مؤقــت لقــ   
ــة      ــدي وبعث ــة األمــم املتحــدة يف بورون ــة بــني عملي ــراد الشــرطة املدني وأف
منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وطلـب يف هـذا      
الصدد إىل األمني العام أن يبـدأ مشـاورات مـع البلـدان املسـامهة بقـوات       

  يف هاتني البعثتني؛  عسكرية وأفراد من الشرطة املدنية 

وأكـــد علـــى أن أي فـــرد يــــنقل ســـيظل حمســـوبا علـــى احلـــد    
األقصى املأذون به لألفراد العسـكريني واملـوظفني املـدنيني يف البعثـة الـيت      
يـــنقل منــها ذلــك الفــرد، وعلــى أن أي عمليــة نقــل مــن هــذا القبيــل لــن  

م األصـلية،  يترتب عليها متديد لنشر األفراد بعد انتـهاء مـدة واليـة بعثتـه    
  ما مل يقرر الس خالف ذلك؛  

ـــزع الســالح         ــامج ن ــذ برن ــى إكمــال تنفي ــة عل وحــث احلكوم
  والتسريح وإعادة اإلدماج؛  

وحث الشـركاء الـدوليني العـاملني علـى تنميـة بورونـدي؛ مبـا          
يف ذلك هيئات األمم املتحدة املعنية، على مواصلة تقـدمي الـدعم إلعـادة    

ة مــن خــالل املشــاركة النشــطة يف مــؤمتر     إعمــار ذلــك البلــد، وخباصــ   
  ؛  ٢٠٠٦املاحنني املزمع تنظيمه يف أوائل عام 

__________ 

  )٢٩(  S/2005/728.  
  )٣٠(  S/2005/736.  
  )٣١(  S/2005/811.  

  وقرر أن يـبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

يف جلســة جملــس األمــن   الــرئيسبيــان صــادر عــن    

  ٢٠٠٦  آذار/مارس ٢٣املعقودة يف  ٥٣٩٤

آذار/مـــــارس  ٢٣، املعقـــــودة يف ٥٣٩٤يف اجللســـــة   
ــس األ٢٠٠٦ ــر    ، أدرج جملــ ــه التقريــ ــدول أعمالــ ــن يف جــ مــ

الســــادس لألمــــني العــــام عــــن عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف       
ــدي ــة   )٣٢(بورون ــره أن احلكوم . والحــظ األمــني العــام يف تقري

ركــزت خطواــا األوليــة علــى تعزيــز اآلفــاق الطويلــة األجــل   
للشعب البورونـدي، وقـدمت برناجمـا تشـريعيا طموحـا. ومـع       

اجـــه أزمـــات إنســـانية زال يو ذلـــك، حـــذر مـــن أن البلـــد مـــا
ــة اهلشاشــة.       ــة واقتصــادية بالغ ــة أمني ــة حــادة، وحال واجتماعي
وأعرب عن رأي مفاده أن مثة حاجة إىل ج متعـدد اجلوانـب   
من أجل حل مسألة قوات التحرير الوطنية، اليت طـال أمـدها.   
وشــجع قــادة املبــادرة اإلقليميــة إلحــالل الســالم يف بورونــدي 

وروندي، على إعادة تنشـيط الـدعم   وتيسري عملية السالم يف ب
ــة الســالم    ــه لعملي ــذي يقدمون ــد أن    ال ــا. وأك ــدا الختتامه متهي

ــن      ــدي مـ ــدة يف بورونـ ــم املتحـ ــة األمـ ــحاب عمليـ ــة انسـ خطـ
، وضـعت  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١بوروندي حبلول 

بالتشـــاور مـــع احلكومـــة، يف أعقـــاب طلبـــها احملـــدد والقـــوي  
  تحدة حلفظ السالم.لالنسحاب املبكر لوجود األمم امل

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
، ويف مجلـة  )٣٣(وأدىل الرئيس (األرجنـتني) ببيـان باسـم الـس    

  ما أورده الس يف بيانه:
__________ 

  )٣٢(  S/2006/163.  
  )٣٣(  S/PRST/2006/12.  
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ــد         ــاثون رواســا قائ ــؤخرا أغ ــا م  ــيت أدىل ــات ال رحــب بالبيان
تعداده قــوات التحريـــر الوطنيـــة يف دار الســـالم، والـــيت أبـــدى فيهـــا اســـ 

  للتفاوض من أجل إاء أعمال العنف؛  

وحث الطرفني على أن يغتنما فرصة هـذه املفاوضـات بغـرض      
  إحالل السالم يف كل أرجاء البلد؛  

وشـــــجع األطـــــراف البورونديـــــة علـــــى املضـــــي يف إجـــــراء    
ــى روح احلــوار       ــاظ عل ــع احلف ــا يف أروشــا، م ــق عليه اإلصــالحات املتف

طراف، ممـا يتـيح جنـاح العمليـة االنتقاليـة      وتوافق اآلراء وإشراك مجيع األ
  يف البلد  

ودعا دول املبادرة اإلقليمية إىل مواصـلة العمـل مـع السـلطات       
  البوروندية من أجل توطيد السالم يف البلد واملنطقة؛  

مبا يف ذلـك وكـاالت األمـم املتحـدة      - وشجع اتمع الدويل  
ديـــة يف أعقـــاب علـــى مواصـــلة دعـــم الســـلطات البورون - ذات الصــلة 

  انسحاب عملية األمم املتحدة يف بوروندي على املدى الطويل.
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٩٢القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥٤٧٩األمــــــــ

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٣٠

ــة    ــودة يف ٥٤٧٩يف اجللسـ ــه  ٣٠، املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج جملس األمن يف جـدول أعمالـه التقريـر السـابع     ٢٠٠٦

. )٣٤(لألمـــني العـــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي 
ورحب األمني العام يف تقريره، يف مجلة أمور، بكـل مـن قـرار    
قوات التحريـر الوطنيـة التفـاوض دون شـروط مسـبقة، وقـرار       
ــة املســلحة؛      ــذه اجلماع ــع ه ــات م ــة الشــروع يف حمادث احلكوم

ــع يف  ــادئ    ١٨والتوقيـ ــأن مبـ ــاق بشـ ــى اتفـ ــه علـ حزيران/يونيـ
التوصل إىل السـالم الـدائم واألمـن واالسـتقرار يف بورونـدي؛      
واالتفاق املعقود بني حكومة بورونـدي واألمـم املتحـدة علـى     
ااالت ذات األولويـة يف توطيـد السـالم. وأعـرب أيضـا عـن       

__________ 

  )٣٤(  S/2006/429.  

القلـــق إزاء تزايـــد االنتقـــادات الوطنيـــة والدوليـــة املوجهـــة إىل 
السياسـية ووسـائط    النهج الذي تتبعه احلكومـة جتـاه األحـزاب   

اإلعالم املعارضة. ومن مث فقد حـث حكومـة بورونـدي علـى     
ــة اختــاذ      ــاع ــج مشــاركة شــامل وشــفاف يف عملي ــة اتب كفال
القرارات السياسية، وكذلك علـى دعـم حريـة التعـبري، وعلـى      
أن تظل منفتحة للحوار مع اتمع املدين واألحزاب السياسـية  

تــام، أضــاف أن تعزيــز  وأصــحاب املصــلحة اآلخــرين. ويف اخل 
قدرة اجليش والشـرطة مطلـوب علـى وجـه السـرعة مـن أجـل        
ــل الوحــدات       ــد رحي ــين إىل أدىن حــد بع ــراغ أم ــيص أي ف تقل
العسكرية التابعة لعملية األمم املتحـدة يف بورونـدي. وأخـريا،    
أعرب عن ترحيبه باالتفاق املربم بني احلكومة واألمم املتحـدة  

ــد الســالم الــيت تتطلــب     بشــأن اــاالت ذات األولويــة   لتوطي
مواصــلة احلصــول علــى دعــم األمــم املتحــدة. وشــجع جملــس    
ــة إىل      ــار الواجــب إىل توصــيته الداعي ــالء االعتب ــى إي األمــن عل
إنشــاء مكتــب متكامــل لألمــم املتحــدة يف بورونــدي، ممــا مــن  
شأنه أن يشري إىل حتول يف تركيز عمل األمم املتحدة يف البلـد  

إلجيابية يف عملية السالم. ويف الوقـت  لكي يعكس التطورات ا
نفســه، أوصــى بتمديــد ــائي لواليــة عمليــة األمــم املتحــدة يف  

  .٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١بوروندي حىت 

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
واســـترعى الـــرئيس (الـــدامنرك) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع      

)، ٢٠٠٦( ١٦٩٢ه القــرار ؛ اعتمــد باإلمجــاع بوصــف)٣٥(قــرار
الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    

  امليثاق، مجلة أمور منها:

ــة     ــة عمليـ ــد واليـ ــرر متديـ ــدي إىل  قـ ــدة يف بورونـ ــم املتحـ األمـ
  ؛  ٢٠٠٦  ديسمرب كانون األول/  ٣١

__________ 

  )٣٥(  S/2006/456.  
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اإلذن بـأن تــنقل    ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ٣٠وقرر أن ميدد إىل   
ــة مشــاة ك  ــا كتيب ــا  ٥٠حــد أقصــى، ومستشــفى عســكري و  مؤقت مراقب

ــدة    ــم املتحـ ــة األمـ ــن عمليـ ــكريا مـ ــة  عسـ ــة منظمـ ــدي إىل بعثـ يف بورونـ
ــم ــة الكونغــــ   األمــ ــدة يف مجهوريــ ــرار   املتحــ ــا للقــ ــة، وفقــ و الدميقراطيــ
)، مع نية جتديد هذا اإلذن وفقا ملا يقرره جملـس األمـن   ٢٠٠٦( ١٦٦٩

املتحـدة يف مجهوريـة    يف املستقبل بشأن جتديد واليـة بعثـة منظمـة األمـم    
  الكونغو الدميقراطية؛  

ورحب باعتزام األمـني العـام أن ينشـئ مكتبـا متكـامال لألمـم         
  املتحدة يف بوروندي.

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧١٩القــــرار   

تشـرين    ٢٥املعقـودة يف   ٥٥٥٤األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢٥، املعقــــــــودة يف ٥٥٥٤يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس جمـددا يف جـدول أعمالـه     ٢٠٠٦/أكتوبر األول

التقريــر الســابع لألمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف        
. ويف اإلضــافة إىل التقريــر، )٣٦(بورونــدي واإلضــافة املرفقــة بــه

حـــدد األمـــني العـــام واليـــة وهيكـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة   
مــن املتكامـل املقتـرح يف بورونـدي. وذكــر أن إنشـاء املكتـب      

شأنه أن ميكِّـن اتمع الدويل، مـن خـالل األمـم املتحـدة، مـن      
ــز        ــال تعزي ــة يف جم ــة احلامســة املقبل ــام يف املرحل ــدور ه ــام ب القي
ــة       ــة لألســباب اجلذري ــى التصــدي بفعالي ــة عل ــدرات الوطني الق

  للرتاع وكذلك على تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية.

ــار    ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ــة. ودعـ كة يف املناقشـ
؛ )٣٧(واسترعى الرئيس (اليابان) انتباه الس إىل مشروع قـرار 

)، الـذي قـرر   ٢٠٠٦( ١٧١٩اعتـمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
  مبوجبه الس مجلة أمور منها:

__________ 

  )٣٦(  S/2006/429  وAdd.1.  
  )٣٧(  S/2006/839.  

ــدة        ــم املتحـ ــب األمـ ــئ مكتـ ــام أن ينشـ ــني العـ ــب إىل األمـ طلـ
كــانون  ١يف شــهرا تبــدأ  ١٢ة أوليــة مــدا املتكامــل يف بورونــدي لفتــر

، مـــن أجـــل دعـــم احلكومـــة يف جهودهـــا إلحـــالل  ٢٠٠٧الثاين/ينـــاير 
الســــالم الطويــــل األجــــل واالســــتقرار يف مرحلــــة توطيــــد الســــالم يف 

  بوروندي؛  

  وأهـــــاب حبكومــــــة بورونـــــدي وحــــــزب حتريـــــر شــــــعب      
قوات التحريـر الوطنيـة أن تقومـا، علـى وجـه السـرعة وحبسـن         -اهلوتو 

ل لوقـف إطـالق النــار، الـذي وقَّعتـا عليــه يف     نيـة، بتنفيـذ االتفـاق الشــام   
ــا   ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ٧دار الســالم يف  ــذل جهودمه ، وأن تواصــال ب

  الرامية إىل حل املسائل اليت مل تحسم بعد بروح من التعاون.
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٧  مايو أيار/ ٣٠املعقودة يف  ٥٦٨٦
  

أيار/مــــايو  ٣٠ملعقــــودة يف ، ا)٣٨(٥٦٨٦يف اجللســــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه التقريــر األول ٢٠٠٧

ــل يف      ــدة املتكامــ ــم املتحــ ــب األمــ ــن مكتــ ــام عــ ــني العــ لألمــ
ــدي ــة    )٣٩(بورون ــره إىل أن عملي ــام يف تقري . وأشــار األمــني الع

ــب      ــت، وإىل إنشــاء مكت ــد أُي ــدي ق األمــم املتحــدة يف بورون
رونـــدي رمسيـــا، منـــذ تقريـــره  األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف بو

تـــزال هشـــة، إال أن  األخـــري. وأشـــار إىل أن احلالـــة العامـــة ال
احلكومة اختذت بعض اخلطوات اإلجيابية، مبا يف ذلـك حتسـني   
ــزام    ــع املـــدين؛ وااللتـ ــالم واتمـ ــائط اإلعـ العالقـــات مـــع وسـ
ــة حقــوق اإلنســان، ومكافحــة الفســاد؛ وتعهــد     بتحســني حال

احلاكم بالعمل بشكل شـامل للجميـع   القيادة اجلديدة للحزب 
__________ 

، املعقودة كجلسـة خاصـة   ٥٦٧٨دعا جملس األمن، يف جلسته   )٣٨(  
ــايو  ٢١يف  ــام   ٢٠٠٧أيار/مــ ــني العــ ــذي لألمــ ــل التنفيــ ، املمثــ

لبورونــدي. واســتمع أعضــاء الــس إىل إحاطــة قــدمها ممثــل       
جنــة التنظيميـــة للجنــة بنـــاء   النــرويج، بصـــفتها نائبــة رئـــيس الل  

  السالم، وبيان أدىل به ممثل بوروندي.
  )٣٩(  S/2007/287.  
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وبروح تعاونية مع مجيع األحزاب السياسـية. ورحـب، ضـمن    
مجلـة أمــور، بإعــادة إحيــاء اجلماعــة االقتصــادية لبلــدان منطقــة  
البحريات الكربى، وانضمام بوروندي رمسيا إىل مجاعـة شـرق   
أفريقيــا؛ ومشــاركة حكومــة بورونــدي يف جلنــة بنــاء الســالم.  

قلقــه إزاء االفتقــار إىل املــوارد، والقــدرات  وأعــرب أيضــا عــن 
احملدودة على الوفـاء بالتوقعـات العاليـة لشـعب بورونـدي مـن       
ــذ      ــة للســالم، فضــال عــن املــأزق احلــايل يف تنفي ــد الفوري الفوائ
اتفــاق وقــف إطــالق النــار الشــامل. وقــال إن التــزام احلكومــة  
ــر      ــوات التحري ــب ق ــام واســتيعاب مطال ــة إىل األم ــدفع العملي ب

  لوطنية أمر جدير بالثناء.  ا

ووجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه الــس إىل    
موجهــة مــن ممثــل    ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ١٣رســالة مؤرخــة  

، ويف مجلـة مـا أورده   )٤١(؛ وأدىل ببيـان باسـم الـس   )٤٠(فرنسا
  أنه:  الس يف البيان

رحــب بإنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي     
  عم الذي يقدمه املكتب لعملية توطيد السالم؛  وبالد

وحث حكومـة بورونـدي علـى تكثيـف جهودهـا فيمـا يتعلـق          
جبميع جوانب إصالح قطـاع األمـن ومعاجلـة مسـألة انتـهاكات حقـوق       
اإلنسان الـيت يرتكبـها أفـراد األجهـزة األمنيـة، بطـرق منـها تقـدمي اجلنـاة          

هم مكتـب األمـم املتحـدة    إىل العدالة، وشجع الشركاء الدوليني، مبـن فـي  
  املتكامل يف بوروندي وفقا لواليته، على زيادة دعمهم هلذا اجلهد؛  

وحــث احلكومــة علــى زيــادة جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة         
  اإلفالت من العقاب وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛  

__________ 

  )٤٠(  S/2007/92   لــس ــا اســتنتاجات الفريــق العامــل التــابع حييــل ،
األمن املعين باألطفال والرتاع املسلح فيمـا يتعلـق بتقريـر األمـني     

  العام عن األطفال والرتاع املسلح يف بوروندي.
  )٤١(  S/PRST/2007/16.  

ورحـــب بإعـــادة إحيـــاء اجلماعـــة االقتصـــادية لبلـــدان منطقـــة    
يـــة مـــؤمتر الـــبحريات الكـــربى، وانضـــمام     الـــبحريات الكـــربى، وبعمل 

  بوروندي الرمسي املرتقب إىل مجاعة شرق أفريقيا.
  

املعقـودة   ٥٧٨٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨يف 
  

تشــــــــرين  ٢٨املعقــــــــودة يف  ٥٧٨٦يف اجللســــــــة   
، اسـتمع الـس إىل إحاطـة قـدمها وزيـر      ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

واألمــن يف جنــوب أفريقيــا وميســر عمليــة الســالم يف  الســالمة
  بوروندي، أدىل يف أعقاا مجيع أعضاء الس ببيانات.

ــس       ــدي الـ ــالم يف بورونـ ــة السـ ــر عمليـ ــغ ميسـ وأبلـ
باتفاق السالم الشامل الذي جـرى التوقيـع عليـه بـني حكومـة      
بوروندي وقوات التحرير الوطنية، ولكنـه أشـار إىل عـدد مـن     

ملستجدة وإىل إنشاء آليـة مشـتركة للتحقـق والرصـد     املشاكل ا
مبشاركة قوات التحرير الوطنيـة، الـيت انسـحبت منـها الحقـا.      
ويف حزيران/يونيه عـقد اجتمـاع بـني رئـيس بورونـدي وقائـد      
ــه االتفــاق علــى عــدد مــن      ــة، جــرى في ــر الوطني ــوات التحري ق
اخلطـوات بينــها عــودة قــوات التحريــر الوطنيــة إىل بورونــدي.  

ع ذلك، كان هناك انقسـام يف قـوات التحريـر الوطنيـة الـيت      وم
شــهدت ختلــي عــدد مــن املقــاتلني عــن مــواقعهم والســعي إىل    
ــادة    ــريح وإعــ ــالح والتســ ــزع الســ ــامج نــ ــمام إىل برنــ االنضــ
اإلدماج، وكذلك هجمات ضد مـن حيـاولون املغـادرة. ودعـا     

ن إىل املساعدة، باسـم االحتـاد األفريقـي واملبـادرة اإلقليميـة، مـ      
اتمع الدويل واألمم املتحدة فيما يتعلق بعمليـة نـزع السـالح    
والتسـريح وإعــادة اإلدمــاج، وال ســيما ألفــراد قــوات التحريــر  
الوطنية الذين تقدموا لـذلك بالفعـل، وإىل الضـغط علـى قيـادة      
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قــــوات التحريــــر الوطنيــــة لتنفيــــذ اتفــــاق وقــــف إطـــــالق       
  .)٤٢(بالكامل  النار

ليف حكومـــة وحـــدة ورحـــب معظـــم املـــتكلمني بتـــأ  
ــدة يف  ــة جديــــ ــاين/نوفمرب  ١٤وطنيــــ ــرين الثــــ ، ٢٠٠٧تشــــ

ــة     ــة املمــثلني، يف مجل وباســتئناف عمــل الربملــان. ودعــت أغلبي
أمـور، إىل تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق النـار الشـامل بالكامــل،        
وإىل انضمام قوات التحرير الوطنية إىل عمليـة السـالم، وعلـى    

ــا   ــتعادة مكاـ ــل اسـ ــد مـــن أجـ ــه التحديـ ــة  وجـ ــار اآلليـ يف إطـ
ــأخري أو شــروط مســبقة.     ــق والرصــد، دون ت املشــتركة للتحق
ــوب      ــذهلا حكومــة جن ــيت تب ــاجلهود ال وأشــاد عــدة مــتكلمني ب
أفريقيا، ومبادرة السالم اإلقليمية، وفرقة العمل اخلاصة التابعـة  
ــم املتحــــدة املتكامــــل يف    لالحتــــاد األفريقــــي، ومكتــــب األمــ

بورونـدي. وأعـرب عـدد     بوروندي، وميسر عملية السالم يف
من املتكلمني عن تأييدهم ملشروع البيان املوجـه إىل الصـحافة   

  بشأن بوروندي الذي أعده وفد فرنسا.  

ودعـــا ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا جملـــس األمـــن واتمـــع   
ــة      ــادرة اإلقليمي ــدعم املب ــى حنــو موحــد ل ــدويل إىل العمــل عل ال

ضــغط علــى للســالم وبراجمهــا، كمــا دعــا اتمــع الــدويل إىل ال
قــوات التحريــر الوطنيــة ملعــاودة االنضــمام إىل عمليــة الســالم. 
وأشـار أيضــا إىل أن مـن املهــم أن يواصــل جملـس األمــن تقــدمي    
الــدعم الكامــل للعمليــة، متشــيا مــع الفصــل الثــامن مــن ميثــاق   

  .  )٤٣(املتحدة  األمم

وأعــرب ممثــل الكونغــو عــن اعتقــاده بــأن الصــعوبات     
دون اإلقليمية تتمثـل يف أن مـن شـأن    اليت تكتنف هذه املنطقة 

خطــر انــدالع العنــف مــن جديــد أن يترتــب عليــه أثــر حتمــي  
__________ 

  )٤٢(  S/PV.5786 ،٧-٢ الصفحات.  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

على البلدان ااورة، بـل ميكـن أن يقـوض اجلهـود الـيت يبـذهلا       
ــو     ــة الكونغـ ــك يف مجهوريـ ــا يف ذلـ ــاك، مبـ ــدويل هنـ ــع الـ اتمـ
الدميقراطية. ونتيجة لـذلك، أعـرب، علـى غـرار ممثـل الصـني،       

  .  )٤٤(اء من أجل املساعدة يف التيسريعن تأييده للند
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٩١القــــرار   

كـانون    ١٩املعقـودة يف   ٥٨٠٩األمن يف جلسـته  

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

ــة    ــودة يف ٥٧٩٣يف اجللســـــــ ــانون  ٦، املعقـــــــ كـــــــ
، أدرج جملس األمـن يف جـدول أعمالـه    ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

مـم املتحـدة املتكامـل    التقرير الثاين لألمني العام عن مكتـب األ 
. وأشار األمـني العـام يف تقريـره إىل أن احلالـة     )٤٥(يف بوروندي

السياســـية تـــدهورت إىل حـــد كـــبري خـــالل الفتـــرة الســـابقة،  
بسـبب األزمـة النامجـة عـن التـوترات السياسـية داخـل احلــزب        

جبهـة   -احلاكم وهو الـس الـوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة      
واحتجـــاز رئيســـه الســـابق. وميثـــل  الـــدفاع عـــن الدميقراطيـــة،

تــدهور جممــل احلالــة األمنيــة، واســتمرار انتــهاكات حقــوق       
اإلنســان مصــدر قلــق أيضــا. ومــع ذلــك، فــإن تعــيني حكومــة  

تشــرين الثــاين/نوفمرب، فضــال  ١٤شــاملة جلميــع األطــراف يف 
عن النتائج اإلجيابية للحوار بني رئيس بوروندي واالحتـاد مـن   

ــوطين وج   ــدم الـ ــل التقـ ــة يف    أجـ ــن الدميقراطيـ ــدفاع عـ ــة الـ بهـ
بورونــدي، تعــد تطــورات مشــجعة يف عمليــة توطيــد الســالم. 
ــر     ــوات التحري وأكــد جمــددا أن مــن الضــروري أن تســتأنف ق
الوطنيــة مشــاركتها يف اآلليــة املشــتركة للتحقــق والرصــد دون 
ــاد    ــبقة. وشـــجع جملـــس األمـــن واالحتـ تـــأخري أو شـــروط مسـ

ية لدعم العملية، وأعـرب  األفريقي على استكشاف سبل إضاف
__________ 

 ١٤(الكونغـــــو) والصـــــفحة  ١٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٤٤(  
  .(الصني)

  )٤٥(  S/2007/682 ١٧١٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 426/1582 
 

ــل يف       ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــي ملكت ــه ينبغ ــاده بأن عــن اعتق
بوروندي أن يضطلع بدور أقـوى يف دعـم عمليـة السـالم بـني      
حكومة بوروندي وقوات التحرير الوطنية، بتنسيق كامـل مـع   

  الشركاء اإلقليميني والدوليني.

واســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها ممثـــل النـــرويج،    
  .)٤٦(السالم  ئيس تشكيلة بوروندي يف جلنة بناءر

وأبلــغ رئــيس تشــكيلة بورونــدي أعضــاَء الــس بــأن    
جلنة بناء السالم أجنـزت وضـع إطـار اسـتراتيجي لبنـاء السـالم       
يف بورونــدي واعتمــدت آليــة للرصــد والتتبــع مــن أجــل ذلــك  
اإلطار. وأوصى أيضا بأن يرصـد الـس عـن كثـب احلالـة يف      

ن ينظــر، عنــد االقتضــاء، يف اختــاذ اإلجــراءات  بورونــدي، وبــأ
ــة بغــرض التنفيــذ الفعــال لوقــف إطــالق النــار حبلــول        املالئم

  .  )٤٧(التاريخ احملدد

كـــــــانون  ١٩، املعقـــــــودة يف ٥٨٠٩ويف اجللســـــــة   
، أدرج الس جمددا يف جـدول أعمالـه   ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

تكامـل  التقرير الثاين لألمني العام عن مكتـب األمـم املتحـدة امل   
  .  )٤٨(يف بوروندي

ــة.      ــاركة يف املناقشـ ــدي إىل املشـ ــل بورونـ ـــي ممثـ ودعـ
؛ )٤٩(واسترعى الرئيس (إيطاليا) انتباه الس إىل مشروع قـرار 

__________ 

دعـي ممثل بوروندي إىل االشتراك يف االجتمـاع ولكنـه مل يـدل      )٤٦(  
  ببيان.

  .٣-٢ الصفحات، S/PV.5793 انظر  )٤٧(  
  )٤٨(  S/2007/682.  
  )٤٩(  S/2007/740.  

)، الـذي قـرر   ٢٠٠٧( ١٧٩١اعتـمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
  مبوجبه الس مجلة أمور منها:

يف بورونـدي،  قرر متديد والية مكتب األمم املتحـدة املتكامـل     
 كـانون األول/  ٣١)، حـىت  ٢٠٠٦( ١٧١٩بصيغتها الـواردة يف القـرار   

  ؛٢٠٠٨ديسمرب 

وشــجع الســلطات واجلهــات السياســية الفاعلــة يف بورونــدي     
  على مواصلة حوارها؛  

قــوات التحريــر الوطنيــة  - وحــث حــزب حتريــر شــعب اهلوتــو  
 أو شـروط  على العودة إىل اآللية املشتركة للتحقـق والرصـد دون تـأخري   

  مسبقة، وعلى القيام فورا بإطالق سراح مجيع األطفال املرتبطني به؛

ــف إطــالق النــار إىل         ــاق الشــامل لوق ــا الطــرفني يف االتف ودع
االمتنـــاع عـــن أي عمـــل مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إىل اســـتئناف األعمـــال  

  العالقة بروح من التعاون؛املسائل العدائية، وكذلك إىل تسوية 

ســري يف اجلنــوب األفريقــي، ومبــادرة الســالم وشــجع فريــق التي  
اإلقليميــة، واالحتــاد األفريقــي والشــركاء الــدوليني اآلخــرين علــى تعزيــز  

ــل يف اإلجنــاز املبكــر    ــدعم التعجي ــة ل ــني   اجلهــود املبذول ــة الســالم ب لعملي
قـــوات التحريـــر  - حكومـــة بورونـــدي وحـــزب حتريـــر شـــعب اهلوتـــو 

  الوطنية؛

يف ذلك مـن خـالل مكتـب األمـم      وطلب إىل األمني العام، مبا  
املتحــدة املتكامــل يف بورونــدي، أن يقــوم بــدور سياســي قــوي يف دعــم  

  عملية السالم؛  

وشــجع مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل وفريــق التيســري علــى    
ــج مشــترك ملعاجلــة مســألة         ما بشــأن التوصــل إىلــل مبشــاورا التعجي

  ر الوطنية؛اجلنود الذين يـدعى انشقاقهم عن قوات التحري

ــا      ــذل جهودهـ ــلة بـ ــدي علـــى مواصـ ــة بورونـ وشـــجع حكومـ
  ملواجهة التحديات اليت تعترض توطيد السالم.
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  احلالة يف سرياليون -  ٦
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٣٧القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٤٩٣٨األمــــــــ

  ٢٠٠٤آذار/مارس   ٣٠

املعقـودة   )١(٤٩٣٨أدرج جملس األمن، خالل جلسته   
، يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ٣٠ يف

ــؤرخ       ــرياليون واملـ ــدة يف سـ ــم املتحـ ــة األمـ ــق ببعثـ ــام املتعلـ العـ
. والحظ األمني العـام، يف تقريـره،   )٢(٢٠٠٤آذار/مارس  ١٩

ــة      ــا حبــرص للبعث ــددت أبعاده ــيت ح أن اســتراتيجية اخلــروج ال
بـات  املذكورة، والـيت وافـق عليهـا جملـس األمـن عقـب االنتخا      

، حققــت فوائــد مجــة    ٢٠٠٢الوطنيــة الــيت أُجريــت يف عــام    
للبلد، يذكر منها على وجه اخلصـوص وجـود البعثـة املطـول،     
ــة       ــاح للحكوم ــة مســتقرة، وأت ــة أمني ــذي أدى إىل نشــوء بيئ ال
   فرصة توطيد السالم وتعزيز االنتعاش الوطين. والحـظ العديـد

يـع أرجـاء   من اإلجنازات اليت تشمل بسط سـلطة الدولـة يف مج  
ــادة    البلـــد، واكتمـــال برنـــامج نـــزع الســـالح والتســـريح وإعـ
اإلدماج، وجناح بدء أعمال احملكمـة اخلاصـة، واكتمـال عمـل     
جلنــة احلقيقـــة واملصـــاحلة، وجنـــاح إعـــادة تـــوطني األشـــخاص  
املشردين داخليا والعائدين. وأضاف أن تقدما كبريا قد أُحـرز  

بنـاء قـدرات احلكومـة     أيضا يف تطبيق املؤشرات اليت يقصد ا
__________ 

خالل هـذه الفتـرة، عقـد الـس، إضـافة إىل االجتماعـات الـيت          )١(  
يتناوهلــا هــذا الفصــل، عــددا مــن اجللســات املغلقــة مــع البلــدان    
ــم املتحــدة يف ســرياليون،      ــراقيب األم ــة م ــوات يف بعث املســامهة بق

ــرعني أ   ــام الفــ ــال بأحكــ ــف وعمــ ــاين    لــ ــق الثــ ــن املرفــ ــاء مــ بــ
 ٢٤). وعقـــدت هـــذه اجللســـات يف   ٢٠٠١( ١٣٥٣ للقـــرار

 ٢٠٠٤أيلول/ســـــبتمرب  ١٥) و ٤٩٣٢( ٢٠٠٤آذار/مـــــارس 
  ).٥٣٣٣( ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٠)، و ٥٠٣٥(

  )٢(  S/2004/228  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٤٩٢، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٣.(  

على االضطالع مبسؤولياا جتاه األمن الوطين وجتـاه االنتعـاش   
الــوطين، ومــن مث إتاحــة إمكانيــة بــدء فــك ارتبــاط بعثــة األمــم  
ــرض الســالم للمخــاطر.      ــدون أن يتع املتحــدة يف ســرياليون، ب
واســتطرد قــائال إن التقــدم احملــرز يف كــثري مــن هــذه اــاالت    

نب النقص اخلطرية اليت تواجهها القـوات  يبقى هشاً، وأن جوا
املســلحة يف جمــال اللوجســتيات واهلياكــل األساســية لــن تتــيح   
للحكومة إمكانيـة االضـطالع مبسـؤولياا بفعاليـة فيمـا يتعلـق       
ــة      ــة بعث بــاألمن اخلــارجي للبلــد عنــدما حيــني موعــد إــاء والي
األمم املتحدة هناك يف كانون األول/ديسمرب. ومن مث، وعلـى  

ــني      ضــ ــيم مشــتركة ب ــة تقي ــا بعث ــيت توصــلت إليه ــائج ال وء النت
اإلدارات حتـــــت قيـــــادة إدارة عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم يف 

، ٢٠٠٤شــــباط/فرباير  ١٩إىل  ٩ســــرياليون يف الفتــــرة مــــن 
أوصى األمني العام بإنشاء عملية مصـغرة حلفـظ السـالم تابعـة     
لألمـــم املتحـــدة يف ســـرياليون بعـــد انتـــهاء واليـــة بعثـــة األمـــم 

، ٢٠٠٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١تحدة يف ذلك البلـد يف  امل
من أجل تيسري انتقال سـلس إىل بعثـة املتابعـة يتـيح مزيـدا مـن       
الوقت إلكمال ما تبقى من مهام رئيسية للبعثـة، بشـكل يتـيح    
ــام      ــها واإلفســاح يف اــال أم للمحكمــة اخلاصــة إكمــال عمل

  ش.البلد من أجل حتقيق مزيد من االستقرار واالنتعا

ودعـــي ممثـــل ســـرياليون إىل املشـــاركة يف املناقشـــة.       
ــرار     ــس إىل مشــروع ق ــاه ال ــرئيس (فرنســا) انتب ــه ال ؛ )٣(ووج

وطُـرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة، بوصــفه  
ــرار  )، الــذي قــرر مبوجبــه الــس، علــى     ٢٠٠٤( ١٥٣٧الق

  أساس تقرير األمني العام، مجلة أمور منها:
__________ 

  )٣(  S/2004/256. 
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 واليـة بعثـة األمــم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة ســتة      قـرر متديـد    
  ؛٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣٠أشهر حىت 

قــرر أن يتبقــى وجــود للبعثــة يف ســرياليون، لفتــرة أوليــة مــدا    
، علـى أن يخفـض   ٢٠٠٥كـانون الثاين/ينـاير    ١ستة أشهر اعتبـارا مـن   

عـن مسـتواه يف كـانون األول/ديسـمرب      ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ٢٨حبلول 
ــالغ  ٢٠٠٤ ــدره     ٥ ٠٠٠الب ــد ق ــدي إىل حــد أقصــى جدي  ٣ ٢٥٠جن

من أفـراد الشـرطة املدنيـة التـابعني      ٨٠مراقبا عسكريا و  ١٤١جنديا و 
لألمــم املتحــدة، وطلــب إىل األمــني العــام الشــروع يف التخطــيط اســتنادا  

  إىل التوصيات الواردة يف تقريره؛

ــول       ــدم، حبل ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم ــبتمرب أيلول/ ١٥طل س
، تقريــرا مرحليــا يشــمل التقــدم احملــرز يف عمــل احملكمــة اخلاصــة  ٢٠٠٤

ــا، والتحســينات       ــدم احملــرز يف تســوية النـــزاع يف ليربي لســرياليون، والتق
اجلديدة لقـدرة شـرطة سـرياليون وقواـا املسـلحة، وزيـادة التعـاون بـني         

  بعثات األمم املتحدة يف املنطقة دون اإلقليمية؛  

ة األمـم املتحـدة يف سـرياليون أن تتبـادل خرباــا     طلـب إىل بعثـ    
مع بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار     

  وأن تضطلع بواليتها باتصال وثيق معهما.  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٦٢القــــرار   

 أيلـول/  ١٧املعقـودة يف   ٥٠٣٧األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٤سبتمرب 

ــس،   ــته   أدرج الـ ــالل جلسـ املعقـــودة يف  ٥٠٣٧خـ
ــر األمــني   ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ١٧ ــه تقري ، يف جــدول أعمال

العــــام املتعلــــق ببعثــــة األمــــم املتحــــدة يف ســــرياليون املــــؤرخ 
. والحــظ األمــني العــام، يف ســياق )٤(٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٩

تقريره، بـأن التقـدم التـدرجيي العـام واسـتقرار البيئـة السياسـية        
ازاال يسـامهان يف توطيـد دعـائم السـالم بالبلـد،      يف سرياليون م

علــى الــرغم مــن بقــاء حتـــديات عديــدة علــى طريــق حتقيـــق        
االستقرار واالنتعاش، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالقطـاع األمـين،      
ــة     ــز حقــوق اإلنســان والتنمي واســتعادة ســيادة القــانون، وتعزي

__________ 

  )٤(  S/2004/724  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٥٣٧، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٤.(  

ــة      ــة وكفال ــدرجيي للبعث ــض الت ــة مواصــلة اخلف املســتدامة. وبغي
قال سلس من الشكل احلـايل للبعثـة إىل وجـود متبـق هلـا يف      انت

سرياليون، أوصى األمني العام بتمديد والية البعثة لفتـرة مـدا   
ــه  ٣٠تســعة أشــهر حــىت    ــن أجــل أن  ٢٠٠٥حزيران/يوني ، م

  تسهم يف تعزيز استقرار البلد واملنطقة دون اإلقليمية.

. ودعـــي ممثـــل ســـرياليون إىل املشـــاركة يف املناقشـــة      
ــاه الــس إىل مشــروع قــرار    ــرئيس (إســبانيا) انتب ؛ )٥(ووجــه ال

وطُــرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه   
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً      ٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار 

  مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

  ؛٢٠٠٥  يونيه حزيران/ ٣٠قرر متديد والية البعثة حىت   

قرر كذلك أن مهام الوجود املتبقي للبعثـة، والـذي سـيظل يف      
كــــانون  ١ســـرياليون لفتــــرة أوليــــة مـــدا ســــتة أشــــهر اعتبـــارا مــــن    

 ١٥٣٧مـن القـرار    ٥، علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة     ٢٠٠٥ الثاين/يناير
  ، ستكون على النحو التايل:٢٠٠٤آذار/مارس  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٤(

يـة العامـة، ودعـم القـوات املسـلحة والشـرطة       رصد احلالة األمن  
  يف سرياليون لتسيري دوريات على احلدود ويف مناطق استخراج املاس؛

ــداخلي؛       ــن الـ ــى األمـ ــاظ علـ ــرياليون يف احلفـ ــرطة سـ ــم شـ دعـ
ومســـاعدة شـــرطة ســـرياليون يف برناجمهـــا املتعلـــق بالتجنيـــد والتـــدريب  

  ا؛والتدريس دف مواصلة تعزيز قدرة الشرطة وموارده

محايةُ موظفي األمم املتحدة ومنشـآا ومعـداا، وكفالـة أمـن       
  وحرية حركة أفرادها، يف حدود قدراا ويف مناطق انتشارها؛

رصـــد عـــودة املقـــاتلني الســـابقني الســـرياليونيني مـــن اخلـــارج    
  توطينهم من جديد وإعادة إدماجهم؛واستقباهلم و

ت املتعلقـة ـا   رصد مراعاة حقـوق اإلنسـان وإجـراء التحقيقـا      
  وتقدمي تقارير بشأا وتعزيزها؛

ــف         ــدها والتعريـ ــة ومقاصـ ــة البعثـ ــن واليـ ــات عـ ــر معلومـ نشـ
  رئيسية للحكومة عن األمن الوطين؛باملسؤولية ال

__________ 

  )٥(  S/2004/741.  
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ب بســـط ســـلطة الدولـــة يف مجيـــع رصـــد التقـــدم احملـــرز صـــو  
  البلد؛  أحناء

زمــة أَذنَ للوجــود املتبقــي للبعثــة باســتخدام مجيــع الوســائل الال  
  لالضطالع بواليتها، يف حدود قدراا ويف مناطق انتشارها.

  

املعقـودة   ٥١٨٥اليت دارت يف اجللسة  املداوالت  

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤يف 

املعقـــــودة يف  ٥١٨٥اســـــتمع الـــــس، يف جلســـــته   
، والـــيت مل يـــدلَ فيهـــا بـــأي بيـــان، إىل  ٢٠٠٥أيار/مـــايو  ٢٤

يون عـن اجلهـود الـيت    إحاطة من رئيس احملكمة اخلاصـة لسـريال  
 ١٣١٥تبــذهلا احملكمــة مــن أجــل تنفيــذ واليتــها وفقــا للقــرار    

) ولالتفـــاق املُــــربم بـــني األمــــم املتحـــدة وحكومــــة    ٢٠٠٠(
  سرياليون. ودعي ممثل سرياليون إىل املشاركة يف املناقشة.  

وشــرح رئــيس احملكمــة اخلاصــة لســرياليون، يف ســياق   
مــة اخلاصــة، منــذ بــدء    إحاطتــه، التقــدم الــذي أحرزتــه احملك   

، وال ســيما التقــدم احلاصــل يف ٢٠٠٢عملياــا يف متوز/يوليــه 
ــام      ــاء العـ ــطة االدعـ ــة وأنشـ ــة التحتيـ ــوظفني والبنيـ ــاالت املـ جمـ
ــة، فيمــا يتصــل     واألنشــطة القضــائية، وحــدد التحــديات املقبل

  .  )٦(مبسائل التمويل واألمن وتعاون الدول
  

األمـن     ) الذي اختذه جمل٢٠٠٥( ١٦١٠القرار   

 حزيـــــران/ ٣٠املعقــــودة يف   ٥٢١٩ جلســــته يف 

    ٢٠٠٥  يونيه

ــته      ــالل جلسـ ــس، خـ املعقـــودة يف  ٥٢١٩أدرج الـ
، يف جدول أعماله تقريـر األمـني   )٧(٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠

__________ 

  )٦(  S/PV.5185.٧-٢، ص ص.  
املعقـودة كجلسـة خاصـة يف     ٥١٨٦دعا الس، يف جلسـته   ٧  )٧(  

ــايو  ٢٤ ــرياليون.   ٢٠٠٥أيار/مـ ــة لسـ ــة اخلاصـ ــيس احملكمـ ، رئـ
  وتلت ذلك مناقشة بناءة.

العــــام املتعلــــق ببعثــــة األمــــم املتحــــدة يف ســــرياليون املــــؤرخ 
. وأشــار األمــني العــام، يف ســياق  )٨(٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٦

تقريـــره، إىل أن احلكومـــة، مدعومـــة مـــن جانـــب الوكـــاالت  
والـربامج التابعـة لألمــم املتحـدة، فضـال عــن املـاحنني الثنــائيني،      
ومها اجلهتان األنسب لبناء القدرات يف فتـرة مـا بعـد النــزاع،     
هي أفضـل مـن يواجـه التحـديات القائمـة الـيت تعتـرض كفالـة         

تراتيجية تـدخل  توطيد السالم. والحظ أن املطلوب تعديل اسـ 
األمم املتحدة يف سـرياليون، فأوصـى بتمديـد وجـود البعثـة يف      
ســرياليون لفتــرة ائيــة. وأشــار األمــني العــام أيضــا إىل أنــه قــد  
يكون من املرجح، بعد إاء والية البعثة، ضرورة اإلبقاء علـى  
ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون مــن أجــل      ــوي ملنظوم وجــود ق

عـــن طريـــق تعزيـــز أســـاليب احلوكمـــة  مواصـــلة بنـــاء الســـالم
السياســـية واالقتصـــادية، وكـــذلك بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة       

  للحيلولة دون نشوب النـزاع.

ودعـــي ممثـــل ســـرياليون إىل املشـــاركة يف املناقشـــة.       
 ٢٩ووجــه الــرئيس (فرنســا) انتبــاه الــس إىل رســالة مؤرخــة 

ــه  ــن      ٢٠٠٥حزيران/يوني ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
، حييل ا رسالة موجهة من رئـيس سـرياليون   )٩(ثل سرياليونمم

ــده ألن يكــون لألمــم      إىل األمــني العــام، يعــرب فيهــا عــن تأيي
املتحدة وجود للمتابعة بعد انسحاب البعثة يساعد علـى دعـم   
احلكومــــــة يف بنــــــاء القــــــدرات، واالســــــتعدادات إلجــــــراء  
االنتخابــات، وكــذلك يف جمــاالت توطيــد الســالم، واحلكــم      

  الرشيد، والتنمية، وحقوق اإلنسان، واألمن.

ــرار      ــاه إىل مشــروع ق ــرئيس أيضــا االنتب ــه ال ؛ )١٠(ووج
وطُــرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه   

__________ 

  )٨(  S/2005/273  وAdd.1.  
  )٩(  S/2005/419.  
  )١٠(  S/2005/418.  
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)، قرر مبوجبـه الـس، مبوجـب تقريـر     ٢٠٠٥( ١٦١٠القرار 
األمــني العــام، ومتصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،  

  نها:مجلة أمور، م

قرر متديد والية بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة ائيـة         
  ؛  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣١متتد ستة أشهر وتنتهي يف 

طلــب إىل األمــني العــام االنتــهاء مــن التخطــيط الــالزم لوجــود    
متكامـل مناســب ملنظومـة األمــم املتحـدة يف ســرياليون، ويتمتـع بالقــدرة     

ني لتنســيق أنشــطة وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها  واخلــربة الالزمــت
ــة      ــم حكومـ ــلة دعـ ــة، ومواصـ ــات املاحنـ ــع اجلهـ ــاون مـ ــا، والتعـ وبراجمهـ
سرياليون يف ما تبذلـه مـن جهـود بعـد انسـحاب بعثـة األمـم املتحـدة يف         

  سرياليون؛  

حــثَّ حكومــة ســرياليون علــى مواصــلة جهودهــا إلنشــاء قــوة    
ســلطة قضــائية مســتقلة، تتســم شــرطة وقــوات مســلحة ونظــام جنــائي و

  مجيعها بالفعالية؛  

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٢٠القــــرار   

 آب/ ٣١املعقـــودة يف  ٥٢٥٤األمـــن يف جلســـته 

    ٢٠٠٥أغسطس 

املعقـــــودة يف  ٥٢٥٤واصـــــل الـــــس، يف جلســـــته   
م ، نظـــره يف تقريـــر األمـــني العـــا   ٢٠٠٥آب/أغســـطس  ٣١

. )١١(، وإضافات هـذا التقريـر  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٦املؤرخ 
وأوصـــى األمـــني العـــام، يف اإلضـــافة الثانيـــة، بإنشـــاء مكتـــب 

  متكامل لألمم املتحدة يف سرياليون.  

ودعـــي ممثـــل ســـرياليون إىل املشـــاركة يف املناقشـــة.       
؛ )١٢(ووجــه الــرئيس (اليابــان) انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرار 

يت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه  وطُــرح للتصــو
  )، قرر مبوجبه الس مجلة أمور منها:  ٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار 

__________ 

  )١١(  S/2005/273  وAdd.1  2و.  
  )١٢(  S/2005/554.  

طلب إىل األمـني العـام إنشـاء مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل          
كــانون الثاين/ينــاير  ١شــهرا اعتبــارا مــن  ١٢يف ســرياليون لفتــرة مــدا 

  ليضطلع باملهام الرئيسية التالية: ٢٠٠٦

ــام مبــا يلــي: بنــاء قــدرات     )(أ   مســاعدة احلكومــة يف القي
مؤسسات الدولة؛ ووضـع خطـة عمـل وطنيـة مـن أجـل إعمـال حقـوق         
اإلنسان وإنشاء اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان؛ وبنـاء قـدرات اللجنـة        
االنتخابيـة الوطنيــة؛ وتوطيـد دعــائم احلكـم الرشــيد والشـفافية ومســاءلة     

ــانون؛ وتقويــة قطــاع األمــن يف     املؤسســات العامــة؛ وتعزيــز ســيادة    الق
سرياليون؛ ونشر ثقافة للسالم واحلوار واملشاركة؛ وطرح مبـادرات مـن   

  أجل محاية الشباب والنساء واألطفال وحتقيق رفاههم؛  

  التواصل مع قطاع األمن يف سرياليون؛    (ب)  

التنســيق مــع بعثــات األمــم املتحــدة ومكاتبــها ومــع      (ج)  
غـــرب أفريقيـــا، يف معاجلـــة التحـــديات العـــابرة املنظمـــات اإلقليميـــة يف 

ــل النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية، واالجتــار      للحــدود، مــن قبي
  بالبشر وريبهم، واالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية؛

التنســيق مــع احملكمــة اخلاصــة لســرياليون؛ طلــب إىل    (د)  
مـــة اخلاصـــة األمـــني العـــام أن يواصـــل التخطـــيط لتـــوفري األمـــن للمحك

لسرياليون وأن يواصل إطالع جملس األمن بانتظام على التقـدم احملـرز يف   
ــذ هــذا     إنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون، مث يف تنفي

  القرار بعد ذلك؛ وقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

ــمرب  ٢٠املعقـــودة يف  ٥٣٣٤ ــانون األول/ديسـ كـ

٢٠٠٥  

ــته      ــالل جلسـ ــس، خـ املعقـــودة يف  ٥٣٣٤أدرج الـ
، يف جــدول أعمالــه تقريــر ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٠

األمني العام املتعلق ببعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون واملـؤرخ     
ــدم األمــني العــام،  )١٣(٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ١٢ . وق

لـة يف سـرياليون يف أثنـاء مغـادرة     يف سياق تقريره، تقييمـا للحا 
ــا،        ــتراتيجية اخلــروج اخلاصــة ــا واس ــيال إلجنازا ــة وحتل البعث

__________ 

  )١٣(  S/2005/777،        املقــدم بنــاء علــى طلــب جملــس األمــن يف قــراره
٢٠٠٥( ١٦٢٠(.  
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وكذلك استكماال عمـا جيـري مـن حتضـريات إلنشـاء مكتـب       
األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون. وأفــاد األمــني العــام أن   
االستعدادات اإلدارية إلقامة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل،     

، وصـلت  ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١يباشر عمله يف الذي س
إىل مراحلها النهائية، كما أنه جيـري وضـع اللمسـات األخـرية     
على املقترحات املتعلقة بامليزانية ومـالك املـوظفني، فضـال عـن     

  الترتيبات اللوجستية واألمنية.  

ــل ســرياليون        ــس وممث ــدول أعضــاء ال ــع ال وأدىل مجي
لس إىل إحاطة من املمثـل اخلـاص لألمـني    ببيانات، واستمع ا

العام يف سرياليون عن احلالة يف البلد عشية خروج بعثـة األمـم   
  املتحدة.

ــيالً        ــه، حتلـ ــياق إحاطتـ ــاص، يف سـ ــل اخلـ ــدم املمثـ وقـ
ــه   الســــتراتيجية اخلــــروج اخلاصــــة بالبعثــــة وإجنازاــــا وأوجــ
قصورها، مشددا على أن البعثـة أجنـزت معظـم املهـام املسـندة      

هــا، مبــا يف ذلــك نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج   إلي
مقاتــل، وعــودة مــا يزيــد نصــف مليــون  ٧٢ ٠٠٠ألكثــر مــن 

الجــئ، وإعــادة بســط ســلطة احلكومــة يف مجيــع أحنــاء البلــد،    
وإعادة تدريب جهاز األمـن يف البلـد وإعـادة هيكلتـه. وأشـار      

ــام     ــات ع ــة النتخاب  ٢٠٠٨أيضــا إىل أن التحضــريات التنظيمي
زالــت مســتمرة، وأعــرب عــن األمــل يف أن يشــكّل إجــراء   مــا

ــاييس الرئيســـية       ــداقية أحـــد املقـ ــات حـــرة وذات مصـ انتخابـ
  .)١٤(لتحقيق االستقرار يف سرياليون على األمد الطويل

وأعــرب أعضــاء الــس، يف بيانــام، يف مجلــة أمــور،    
ــن        ــوا ع ــة؛ وأعرب ــة البعث ــاجح لوالي ــاز الن ــهم باإلجن ــن ترحيب ع

هج االبتكاريـــة الـــيت تطبقهـــا البعثـــة، مبـــا يف ذلـــك التأييـــد للنـــ
استراتيجية خروجها املستندة إىل معايري مرجعية، وإىل مفهـوم  

__________ 

  )١٤(  S/PV.5334 .٧-٢، ص ص.  

ــة املنســقة لقــوات حفــظ الســالم دون     ــة، واآللي ــة املتكامل البعث
اإلقليمية. وأعربوا عن األمل يف أن تثـري الـدروس الـيت ميكـن     

ــة حفــظ الســالم يف ســرياليو    ن جمموعــةَ استخالصــها مــن جترب
املمارسات الفضلى فيما يتعلق بتصميم وإدارة عمليات حفـظ  
الســـالم؛ وشـــددوا علـــى أن ســـرياليون يف طـــور الـــدخول إىل 
مرحلــة جديــدة يف طريقهــا حنــو االســتقرار والســالم املســتدام، 
فرحبـوا بإنشـاء مكتـب األمــم املتحـدة املتكامـل يف ســرياليون؛      

بط وطويـل األجـل جتـاه    وعبروا عن إدراكهم ألمهيـة ـج متـرا   
سرياليون، وحثّوا اتمع الدويل على مواصـلة تقـدمي املسـاعدة    
ــاء     ــيما أثنــ ــالم، وال ســ ــاء الســ ــة بنــ ــد خــــالل مرحلــ إىل البلــ
االنتخابـــات. وفيمـــا يتعلـــق باملنطقـــة دون اإلقليميـــة، رحبـــوا  
بزيادة التعاون بـني بعثـات األمـم املتحـدة وكياناـا، وكـذلك       

ليت تبذهلا اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب     باجلهود اإلقليمية ا
  أفريقيا واحتاد ر مانو.

 )١٥(ويف اية املناقشة، أدىل الرئيس (اململكـة املتحـدة)    
  ببيان باسم الس، قرر مبوجبه الس مجلة أمور منها:

أثىن على بعثة األمم املتحدة يف سرياليون (البعثـة) ملـا أسـهمت      
علـى مـدار السـنوات السـت املاضـية لـدفع       به من جهـود ال تقـدر بـثمن    

  البلد على طريق الدميقراطية والرخاء؛  

الحــظ مــع االرتيــاح االبتكــار يف أســاليب عمــل البعثــة ممــا          
سيثبت معه أا من أفضل املمارسات اليت ميكن االستعانة ـا يف إضـفاء   
املزيد من الفعالية والكفاءة على عمليات األمـم املتحـدة األخـرى حلفـظ     

  لسالم؛ا

  شجع شركاَء سرياليون يف التنمية على مواصلة توفري الدعم؛    

ــة،      ــدول، وال ســيما دول املنطقــة دون اإلقليمي شــجع مجيــع ال
علــى أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع احملكمــة وأن تزودهــا بــاملوارد املاليــة  

  الالزمة؛  

واصــل تأكيــده علــى أمهيــة اتبــاع ــج إقليمــي بالنســبة لبلــدان    
  فريقيا.غرب أ

__________ 

  )١٥(  S/PRST/2005/63  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٤٦٧يف جلســـ ــران/ ١٦املعقـــ  حزيـــ

  ٢٠٠٦  يونيه

ــته      ــالل جلسـ ــس، خـ املعقـــودة يف  ٥٤٦٧أدرج الـ
، يف جـدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة     ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٦
ــدا   ٣١ ــل هولنــ ــن ممثــ ــارس مــ ــة   )١٦(آذار/مــ ــالة مؤرخــ ورســ
 )١٧(ممثــــل اململكــــة املتحــــدة مــــن ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه  ١٥

ــدا، يف       ــل هولن ــغ ممث ــن. وأبل ــس األم ــيس جمل ــوجهتني إىل رئ م
رســالته، الــرئيس أن حكومتــه، بعــد تلقّيهــا رســالة مــن رئــيس  
احملكمة اخلاصة لسرياليون يلتمس فيها موافقة حكومـة هولنـدا   
على حماكمة تشارلز تايلور يف هولندا، أبلغت احملكمة اخلاصـة  

ضافة حماكمة تشارلز تايلور علـى أن تسـتوىف   باستعدادها الست
بعض الشروط الواردة يف رسالة وجهتـها حكومـة هولنـدا إىل    

. ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٢٩احملكمــة اخلاصــة لســرياليون مؤرخــة 
وأحال ممثل اململكة املتحدة، يف رسـالته، بيانـا وزاريـا مؤرخـا     

يوافق مبوجبه وزير الدولة للشـؤون   ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥
ارجية وشـؤون الكومنولـث علـى السـماح للـرئيس السـابق       اخل

تيلــور، إذا أديــن وإذا اقتضــت الظــروف، بــأن يــدخل اململكــة  
  املتحدة ليقضي أي حكم تصدره يف حقه احملكمة.

. ووجـه الـرئيس   )١٨(وأدىل ببيان ممثل االحتـاد الروسـي    
(الـــدامنرك) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع قـــرار قدمتـــه اململكـــة  

؛ وطُــــرح للتصــــويت واعتمــــد باإلمجــــاع ودون  )١٩(املتحــــدة
__________ 

  )١٦(  S/2006/207.  
  )١٧(  S/2006/406.  
االجتمـــاع،  دعـــي ممـــثال ســـرياليون وليربيـــا إىل املشـــاركة يف      )١٨(  

 ولكنهما مل يدليا بأي بيان.

  )١٩(  S/2006/405.  

)، قرر مبوجبـه الـس،   ٢٠٠٦( ١٦٨٨مناقشة بوصفه القرار 
  متصرفاً مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:  

ــرة         ــيس احملكمــة اخلاصــة أن يفــوض دائ ــزم رئ ــا بع أحــاط علم
  ة؛  ابتدائية من دوائرها االضطالع مبهامها خارج مقر احملكمة اخلاص

رحب باستعداد هولندا الستضافة احملكمـة اخلاصـة وباسـتعداد      
احملكمة اجلنائية الدوليـة للسـماح باسـتخدام مبانيهـا الحتجـاز وحماكمـة       
الرئيس السابق تايلور أمـام احملكمـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك أي اسـتئناف؛       
وطلب إىل مجيع الدول أن تتعاون لبلوغ هذه الغاية، وشـجعها علـى أن   

ن إتاحــة أي أدلــة أو شــهود فــورا للمحكمــة اخلاصــة، وذلــك بنــاء تضــم
  على طلب احملكمة؛  

طلـــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم املســـاعدة، علـــى ســـبيل         
األولوية، من أجـل إجنـاز مجيـع الترتيبـات القانونيـة والعمليـة الضـرورية،        

  مبا يف ذلك نقل الرئيس السابق تايلور إىل احملكمة اخلاصة؛  

احملكمــة اخلاصــة أن تعمــل، مبســاعدة األمــني العــام     طلــب إىل  
ــة لشــعوب        ــع ســري احملاكم ــى إتاحــة ســبل تتب ــدول ذات الصــلة، عل وال
املنطقــة دون اإلقليميــة بطــرق منــها تتبــع اإلجــراءات عــن طريــق وصــلة    

  للفيديو؛  

قــرر أن حتــتفظ احملكمــة اخلاصــة بواليــة قضــائية حصــرية علــى    
له إىل هولندا ووجوده هنـاك فيمـا يتعلـق    الرئيس السابق تايلور خالل نق

باملســائل الــيت تنــدرج ضــمن النظــام األساســي للمحكمــة اخلاصــة، وأالّ  
متــارس هولنــدا واليتــها علــى الــرئيس الســابق تــايلور إال مبوجــب اتفــاق   
ــدا      ــر حكومــة هولن ــرر كــذلك أن تيس صــريح مــع احملكمــة اخلاصــة؛ وق

الــرئيس الســابق تــايلور يف تنفيــذ قــرار احملكمــة اخلاصــة بــإجراء حماكمــة  
  هولندا؛  

 ٤قرر عدم سـريان التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة الفرعيـة         
كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٢) املـــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٢١(أ) مـــن القـــرار 

على الرئيس السابق تـايلور ألغـراض أي سـفر يتعلـق مبحاكمتـه       ٢٠٠٣
كـم، وكـذلك   أمام احملكمة اخلاصة، وكـذلك أي سـفر يتعلـق بتنفيـذ احل    

إعفاء أي شهود تقتضي احملاكمـة حضـورهم مـن احلظـر املفـروض علـى       
  السفر؛  

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  

وحتدث ممثل االحتاد الروسـي بعـد التصـويت، فـذكر أنـه علـى         
الرغم من املوافقة على ضرورة إجراء حماكمـة تشـارلز تـايلور بعيـدا عـن      

فإن بلده يرى، فيمـا خيـص هـذا القـرار،     مقر احملكمة اخلاصة لسرياليون، 
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أن العمل مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق ذو طـابع فريـد واسـتثنائي،      
  .)٢٠(وهو ال يشكّل سابقة حلل املشاكل املماثلة بنفس الطريقة

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٣٤القــــرار   

كـانون   ٢٢املعقـودة يف   ٥٦٠٨األمن يف جلسـته  

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

 ٢٢املعقـودة يف   ٥٦٠٨ج الس، خالل جلسته أدر  
، يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر   ٢٠٠٦كـــانون األول/ديســـمرب  

األمني العـام املتعلـق ببعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون املـؤرخ        
. والحــظ األمــني العــام، )٢١(٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٨

يف سياق تقريره، أن سرياليون لئن كانت تواصل إحراز تقـدم  
جهودهـا لبنــاء السـالم، فــإن البلــد ال يـزال يواجــه حتــديات    يف 

ــدويل،       ــع ال ــن اتم ــم متواصــل م ــها إىل دع ــاج حل كــبرية حيت
ســـيما يف إطـــار جهـــوده الراميـــة إىل معاجلـــة األســـباب       وال

اجلذريــة للنـــزاع. وأضـــاف أن النجــاح يف إجــراء انتخابـــات     
وقبـــول نتائجهـــا علـــى نطـــاق واســـع ســـيمثالن  ٢٠٠٧ عـــام

هــامني علــى اســتدامة الســالم واالســتقرار يف البلــد.   مؤشــرين 
ولذلك أوصى بتمديـد واليـة املكتـب ملـدة سـتة أشـهر أخـرى        
وزيادة قوام البعثة خبمسـة ضـباط إضـافيني وزيـادة قـوام قسـم       

ضباط شرطة إضافيني لكفالة تقدمي دعـم فعـال    ١٠الشرطة بـ 
قـة  لقطاع األمن يف سرياليون لـدى اضـطالعه مبسـؤولياته املتعل   

  باالنتخابات.

وأدىل ببيــان كــل مــن ممثــل اململكــة املتحــدة وممثــل         
هولنـــدا. ووجـــه الـــرئيس (قَطـــر) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع  

؛ وطُرح للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع بوصـفه القـرار     )٢٢(قرار
__________ 

  )٢٠(  S/PV.5467 .٣، ص.  
  )٢١(  S/2006/922،  ١٦٢٠املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.(  
دعــي ممثــل ســرياليون للمشــاركة يف االجتمــاع، ولكنــه مل يــدلِ    )٢٢(  

  ببيان.

، قرر مبوجبه الس، على أسـاس تقريـر   )٢٣()٢٠٠٦( ١٧٣٤
  األمني العام، مجلة أمور، منها:  

ن ميــــدد واليــــة مكتـــب األمــــم املتحــــدة املتكامــــل يف  قـــرر أ   
ــوارد يف القــرار    ــى النحــو ال  ٣١)، حــىت ٢٠٠٥( ١٦٢٠ســرياليون، عل

  ؛  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب 

 ٧٠أقَر الزيادة يف عدد موظفي املكتب املوصـى ـا يف الفقـرة      
تشـرين الثـاين/نوفمرب، لفتـرة متتـد مـن       ٢٨من تقرير األمني العام املؤرخ 

ــاير  ١ ــانون الثاين/ينـ ــوبر  ٣١إىل  ٢٠٠٧كـ  ٢٠٠٧تشـــرين األول/أكتـ
بغية تعزيز الدعم الذي يقدمـه املكتـب لالنتخابـات وقدرتـه علـى القيـام       

  مبهامه يف أماكن أخرى من سرياليون؛  

طلب إىل األمني العام أن يوايف الـس تباعـا بالتقـدم احملـرز يف       
يف سـرياليون، ويف تنفيـذ هـذا     تنفيذ والية مكتب األمم املتحدة املتكامل

  القرار.  

وحتــــدث ممثــــل اململكــــة املتحــــدة بعــــد التصــــويت، فأشــــاد    
باخلطوات اهلائلة اليت اختذا سـرياليون منـذ مغـادرة بعثـة األمـم املتحـدة       
يف سرياليون، مشددا بوجه خاص علـى العمـل الـذي قامـت بـه احملكمـة       

رلز تـايلور. والحـظ أن   اخلاصة لسرياليون، وحماكمة الرئيس السابق تشا
االنتخابات الرئاسية والربملانيـة القادمـة سـتكون ذات أمهيـة حامسـة لبنـاء       
ــام       ــة يف الع ــة جمــاالت ذات أولوي ــى ثالث ــد عل ــة مســتدامة، فأكّ دميقراطي
القــادم، وهــي: أوال، مكافحــة الفســاد؛ وثانيــا، إصــالح اخلدمــة املدنيــة؛ 

كافحـة الفقـر وحتقيـق    وثالثا، إعداد سياسـات واسـتراتيجيات واضـحة مل   
. وأبلـغ ممثـل هولنـدا، بصـفته رئـيس تشـكيلة جلنـة        )٢٤(التنمية االقتصادية

ــة بســرياليون، الــس أن اللجنــة أجــرت، بعــد القــرار     بنــاء الســالم املعني
الذي اختذته اللجنة بـإدراج سـرياليون يف جـدول أعماهلـا، مناقشـات يف      

  نبعـض النتـائج الرئيسـية    جلسات تستمر أسبوعني بشأن سرياليون. وبـي
للمناقشات، مؤكدا أنه مت إرساء أساس لنـهج شـامل يف إعـادة اإلعمـار     
ــني       ــة ب ــة شــراكة قوي ــرتاع، وإلقام ــهاء ال ــد انت ــة مــا بع ــة يف مرحل والتنمي

  .)٢٥(حكومة سرياليون واتمع الدويل
  

__________ 

  )٢٣(  S/2006/1012.  
  )٢٤(  S/PV.5608 .٤-٢، ص ص.  
 .٥-٤املرجع نفسه، ص ص.   )٢٥(  
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املعقـودة   ٥٦٩٠املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٨يف 

املعقـــــودة يف  ٥٦٩٠ع الـــــس، يف جلســـــته اســـــتم  
، إىل إحاطـــة مـــن كـــلٍّ مـــن رئـــيس  ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ٨

احملكمة اخلاصة لسرياليون واملدعي العام لتلـك احملكمـة. وأدىل   
ببيانات مجيع أعضاء الس وممثلو أملانيا وكندا (باسم االحتـاد  

مـني  ، وسرياليون، ونيجرييا، وهولندا، ونائب األ)٢٦(األورويب)
ــالة     ــاه الـــس إىل رسـ ــا) انتبـ ــرئيس (بلجيكـ ــه الـ ــام. ووجـ العـ

موجهــة إىل رئــيس جملــس    ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٧مؤرخــة 
األمن من القائم باألعمال بالنيابة للبعثـة الدائمـة لكنـدا، حييـل     
ـــا، بصـــفة تلـــك الدولـــة رئيســـا للجنـــة اإلداريـــة للمحكمـــة 

ة وملخصـا مليزانيـة   اخلاصة لسرياليون، استراتيجية إجناز احملكمـ 
  .)٢٧(إجناز احملكمة

وأطلــع رئــيس احملكمــة اخلاصــة لســرياليون، يف ســياق    
إحاطته، الس على آخر التطورات املتعلقة حبالـة اإلجـراءات   
القانونية يف احملكمة اخلاصـة واسـتراتيجية اإلجنـاز اخلاصـة ـا.      
 وأبلــغ الــس بــأن حماكمــة أفــراد قــوة الــدفاع املــدين والــس  

ــد    ــوات املســلحة ق ــوري للق ــع أن يصــدر   االث ــه يتوق ــهت وأن نت
حكم فيها قريبا. وخبصـوص حماكمـة اجلبهـة املتحـدة الثوريـة،      
أفــاد بــأن الــدفاع يقــوم حاليــا بتقــدمي مرافعتــه، وأنــه يتوقــع أن  

. وأفـاد كـذلك   ٢٠٠٨يصدر حكم فيها حبلول حزيران/يونيه 
 ٤ور، بـدأت يف  بأن حماكمة رئيس ليربيا السابق، تشـارلز تـايل  

حزيران/يونيه، وأنه يتوقع أن تسـتمر إجـراءات احملاكمـة حـىت     
. وفيمــــا يتعلــــق باســــتراتيجية ٢٠٠٨تشــــرين الثــــاين/نوفمرب 

__________ 

وتركيــا واجلبــل  وأيســلنداأيــد البيــانَ كــل مــن ألبانيــا وأوكرانيــا   )٢٦(  
ومجهوريـــة  نيا اليوغوســـالفية ســـابقااألســـود ومجهوريـــة مقـــدو

  .والنرويج ،مولدوفا وصربيا
  )٢٧(  S/2007/338.  

ــع     اإلجنــاز، ذكــر أن احملكمــة اخلاصــة لســرياليون ســتختتم مجي
. ٢٠٠٩نشاطها القضائي يف فريتـاون ويف الهـاي، قبـل ايـة     

ــا خيــص التحــديات املســتمرة    ــا فيم ــة    أم ــا احملكم ــيت تواجهه ال
اخلاصة، فقد ذكر أن من الضروري تـوفري التمويـل املضـمون،    
فضال عن التعاون مع اتمع الـدويل يف التفـاوض بشـأن إبـرام     
اتفاقات إضافية لتنفيذ األحكام اليت حيتمـل صـدورها وإلعـادة    

  .)٢٨(توطني الشهود

ــرياليون      ــة لسـ ــة اخلاصـ ــام للمحكمـ ــدعي العـ وزود املـ
بلمحــة عامــة عــن مهــام مكتبــه، مبــا يف ذلــك إجنازاتــه   الــس 

ودوره مستقبال يف الئحة االام ضـد الـرئيس السـابق تشـارلز     
ــايلور عــن جــرائم احلــرب. وردد أيضــا النــداء الــذي وجهــه     ت
رئـــيس احملكمـــة اخلاصـــة، مكـــررا التأكيـــد علـــى أن احملكمـــة   
اخلاصة حباجة إىل موارد إضافية، وحث الدول األعضـاء علـى   

  .)٢٩(ديد دعمهاجت

وأشــادت نائبــة األمــني العــام بعمــل احملكمــة اخلاصــة،    
وأشــارت إىل أن هــذا النمــوذج اجلديــد للعــدل ســيعود بــالنفع  
ــة     ــة اخلاصـ ــارت إىل أن احملكمـ ــرياليون. وأشـ ــعب سـ ــى شـ علـ
أسهمت يف استعادة السالم واألمن يف سـرياليون ويف املنطقـة،   

كمـة اخلاصـة مـن    فكررت طلبها بأن يـدعم اتمـع الـدويل احمل   
  .)٣٠(أجل ضمان إمتام واليتها بنجاح

وأقــر معظــم املتحــدثني، يف بيانــام، بالتقــدم الــذي        
أحرزته احملكمة يف احملاكمات الـيت أجرـا، وال سـيما حماكمـة     
ــة      ــاي، ويف مكافحـ ــايلور يف الهـ ــارلز تـ ــابق تشـ ــرئيس السـ الـ
اإلفالت من العقاب، فشـددوا، يف مجلـة أمـور، علـى ضـرورة      

__________ 

  )٢٨(  S/PV.5690 .٤-٢، ص ص.  
  .٧-٤املرجع نفسه، ص ص.   )٢٩(  
  .٨-٧املرجع نفسه، ص ص.   )٣٠(  
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ــدول      أ ــة اخلاصــة، وناشــدوا ال ــدويل احملكم ــع ال ــدعم اتم ن ي
ــة إىل تقــدمي تربعــات    األعضــاء التجــاوب مــع النــداءات الداعي
ماليــة. وتســاءل ممثــل االحتــاد الروســي عمــا إذا كــان اجلــدول   
الزمين املقرر واقعيا الختتام احملاكمـات نظـرا إىل أن املرافعـات    

ات املتحـدة بـأن   . وذكـرت ممثلـة الواليـ   )٣١(قد تأخرت أساسـا 
احملكمــة اخلاصــة متثــل اختبــارا لنمــوذج جديــد للعدالــة الدوليــة 
ــذي     ــد ال ذي تكــوين واختصاصــات خمتلطــة، وتتخــذ مــن البل
ارتكبت فيه اجلرائم مقرا هلا. وباملثل، فقد الحـظ ممثـل فرنسـا    
أن احملكمــــة اخلاصــــة قــــد دخلــــت آفاقــــا جديــــدة يف جمــــال  

جمـال التنسـيق مـع بعثـة      استراتيجية االتصـال اخلاصـة ـا، ويف   
األمم املتحدة يف ليربيـا، والتعـاون مـع حمكمـة العـدل الدوليـة،       

ــان      ــة اخلاصــة للبن ــا شــكّلت منوذجــا أهلــم احملكم ٣٢(كمــا أ( .
وأشــار ممثــل أملانيــا، باســم االحتــاد األورويب، وردد ذلــك ممثــل 
بلجيكـــا، إىل أن احملكمـــة تســـهم يف تطـــوير القـــانون اجلنـــائي  

ــن خــ   ــدويل، م ــة    ال ــة إجــراءات بالغ الل إرســاء إجــراءات هام
األمهيــــة للتحقيــــق يف اســــتخدام األطفــــال جنــــودا والــــزواج  

. وأعــرب ممثــل ســرياليون عــن الــدعم للمحكمــة   )٣٣(بــاإلكراه
اخلاصــة، وأفــاد بــأن اســتقالل احملكمــة كــان عــامالً حامســاً يف   
قــدرا علــى أداء عملــها والوصــول إىل شــعب ســرياليون. ويف 

على عدد قليل من التحديات اليت تواجههـا   حني سلط الضوء
ــايلور يف     احملكمــة، فقــد ذكــر أن مــن املهــم حملاكمــة تشــارلز ت
ــرا ألن       ــا مســتقلة، نظ ــى أ ــاي ضــمان إعطــاء صــورة عل اله
احملاكمة جتـري يف مقـر احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وألن شـعب       

__________ 

 .١٧املرجع نفس، ص.   )٣١(  

ــه، ص ص.    )٣٢(   ــع نفســـ ــدة)؛   ١١-١٠املرجـــ ــات املتحـــ   (الواليـــ
  (فرنسا). ١٢-١١وص ص. 

  (أملانيا). ٢٦ ص. (بلجيكا)؛ و ٢٠املرجع نفسه، ص.   )٣٣(  

ســرياليون قــد أتيحــت لــه الفرصــة الــيت يتوقعهــا يف حضــور        
  .)٣٤(اليت جتري بامسهاحملاكمات 

  
الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن   عــنبيــان صــادر   

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٨املعقودة يف  ٥٧٠٨

ــس     ــودة يف  ٥٧٠٨يف جلســة ال ــران/ ٢٨املعق  حزي

، مل يــدلَ بــأي بيــان. ودعــي ممثــل ســرياليون إىل  ٢٠٠٧يونيــه 
ــان باســم      ــرئيس (بلجيكــا) ببي املشــاركة يف املناقشــة. وأدىل ال

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣٥(لسا

  أكّد من جديد دعمه القوي للمحكمة اخلاصة؛    

ــز         ــة يف تعزيـ ــة اخلاصـ ــامهة احملكمـ ــاص مسـ ــه خـ ــظَ بوجـ الحـ
ــد      ــع حـ ــة ويف وضـ ــة دون اإلقليميـ ــرياليون ويف املنطقـ ــتقرار يف سـ االسـ

يف  لظاهرة اإلفالت مـن العقـاب؛ ورحـب ببـدء حماكمـة تشـارلز تـايلور       
ــه  ٤ ــرار    ٢٠٠٧حزيران/يونيــــــ ــاذ القــــــ ــب اختــــــ ــاي عقــــــ يف الهــــــ

  )؛  ٢٠٠٦(  ١٦٨٨

ــذ        ــة يف تنفيــ ــة اخلاصــ ــه احملكمــ ــذي أحرزتــ ــدم الــ ــر بالتقــ أقَــ
  استراتيجيتها إلكمال احملاكمات؛

أكّد على احلاجة املاسة إىل اإلعـالن عـن املزيـد مـن التربعـات        
ت املناســب، بغيــة متكــني احملكمــة اخلاصــة مــن إكمــال واليتــها يف الوقــ   

وطلـب إىل مجيـع الـدول األعضــاء يف األمـم املتحـدة أن تنظـر يف إعــالن       
  تلك التربعات؛  

حثَّ الدول على النظر يف دعـم احملكمـة اخلاصـة بالـدخول يف       
  ترتيبات مالئمة معها من أجل نقل الشهود وإنفاذ األحكام؛  

ة أقَر بأنه ستنشـأ حاجـة إىل وضـع املزيـد مـن الترتيبـات ملعاجلـ         
املسائل املتبقيـة بعـد الفـراغ مـن إجـراءات احملاكمـة واالسـتئناف، مبـا يف         
ذلك املسائل النامجة عـن اإلنفـاذ الطويـل األمـد لألحكـام الصـادرة ضـد        
املدانني، وحماكمة املتهمني الذين ال يزالون هاربني يف املسـتقبل، ومحايـة   

  الشهود، ومحاية حمفوظات احملكمة اخلاصة؛  

ة اإلعالمية اهلامة الـيت تقـوم ـا احملكمـة اخلاصـة      أشاد باألنشط  
  إلطالع شعب سرياليون على عملها القضائي.

__________ 

  .٢٣-٢٠املرجع نفسه، ص ص.   )٣٤(  
  )٣٥(  S/PRST/2007/23.  
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٩٣القــــرار   

كـانون   ٢١املعقـودة يف   ٥٨١٣األمن يف جلسـته  

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

 ١٤املعقـودة يف   ٥٨٠٤أدرج الس، خالل جلسته   
دول أعمالـــه تقريـــر  ، يف جـــ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  

ــدة املتكامـــل يف       ــب األمـــم املتحـ ــام املتعلـــق مبكتـ ــني العـ األمـ
. )٣٦(٢٠٠٧كــــانون األول/ديســــمرب   ٤ســــرياليون املــــؤرخ  

وأوصى األمني العام، يف سـياق تقريـره، وعلـى أسـاس النتـائج      
اليت توصـلت إليهـا بعثـة للتقيـيم الـتقين أوفـدا إدارة عمليـات        

لــــب مــــن رئــــيس حفــــظ الســــالم، وكــــذلك بنــــاء علــــى ط 
بــأن تقــدم األمــم املتحــدة املزيــد مــن املســاعدة،    )٣٧(ســرياليون

بتمديــد واليــة املكتــب لفتــرة ائيــة مــدا تســعة أشــهر لكــي    
يتســىن لــه، يف مجلــة أمــور، مســاعدة احلكومــة اجلديــدة علــى:  

واإلصــــالح  ٢٠٠٨تقـــدمي دعــــم لالنتخابـــات احملليــــة لعـــام    
نـة بنـاء السـالم؛    الدستوري؛ وتيسـري مشـاركة سـرياليون يف جل   

وتعزيــز قطــاع األمــن؛ واملســاعدة يف بنــاء قــدرات املؤسســات  
احليويــة للدولــة، ودعــم اإلصــالح يف قطــاع القضــاء؛ ومعاجلــة 
ــة       ــه جلن ــذي حددت ــى النحــو ال ـــزاع، عل ــة للن األســباب اجلذري
تقصي احلقائق واملصاحلة. وأوصى األمني العام أيضا بـأن حيـل   

كامـــل يف ســـرياليون مكتـــب حمـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املت
سياسي متكامل أصغر حجماً يركز على مواصلة تنفيذ عمليـة  
توطيــد دعــائم الســالم، وتعبئــة دعــم اجلهــات املاحنــة الدوليــة،   
ــندوق بنـــاء الســـالم،    ــاء الســـالم وصـ ــال جلنـــة بنـ ودعـــم أعمـ
واستكمال أي مهـام متبقيـة مـن واليـة مكتـب األمـم املتحـدة        

املصـاحلة الوطنيـة ودعـم عمليـة     املتكامل، وبوجه خاص تعزيز 
  اإلصالح الدستوري.
__________ 

  )٣٦(  S/2007/704 ١٧٣٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 

  )٣٧(  S/2007/659.  

واســتمع الــس إىل إحاطــة مــن ممثــل هولنــدا بصــفته     
ــاء الســالم املخصصــة لســرياليون     ــة بن ــيس تشــكيلة جلن ، )٣٨(رئ

الذي أفاد بـأن جلنـة بنـاء السـالم وحكومـة سـرياليون اعتمـدتا        
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٢إطـــارا للتعـــاون لبنـــاء الســـالم يف 

وذكــر بــأن اإلطــار يشــكل معلمــا رئيســيا لســرياليون . ٢٠٠٧
حيث ستسترشد به اللجنـة واحلكومـة يف عملـهما علـى مـدى      
الســــنوات الــــثالث القادمــــة يف التصــــدي ألهــــم التحــــديات 
واملخاطر على استدامة السـالم وتوطيـده يف سـرياليون. وعلـى     
الرغم مـن اإلقـرار بـأن املسـؤولية الرئيسـية عـن التصـدي هلـذه         

ت تقع على كاهل شعب سـرياليون وحكومتـها، فقـد    التحديا
دعا الس واتمع الـدويل إىل مواصـلة دعـم عمـل جلنـة بنـاء       

  .)٣٩(السالم وتنفيذ اإلطار

ــته       ــرة أخــرى، خــالل جلس ــس م  ٥٨١٣وأدرج ال
، يف جـــدول ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  ٢١املعقـــودة يف 

ــام. وأد     ــني العـ ــذكر لألمـ ــف الـ ــر اآلنـ ــه التقريـ ــل أعمالـ ىل ممثـ
ــس إىل       ــاه ال ــا) انتب ــرئيس (إيطالي ــه ال ــان. ووج ســرياليون ببي

؛ وطُـرح للتصـويت،   )٤٠(مشروع قـرار قدمتـه اململكـة املتحـدة    
)، الذي قـرر  ٢٠٠٧( ١٧٩٣واعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

مبوجبه الس، علـى أسـاس تقريـر األمـني العـام، مجلـة أمـور،        
  منها:

األمــــم املتحــــدة املتكامــــل يف  قـــرر أن ميــــدد واليــــة مكتـــب    
ــوارد يف القــرار    ــى النحــو ال  ٣٠)، حــىت ٢٠٠٥( ١٦٢٠ســرياليون، عل

  ؛  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب 

كــــانون   ٣١طلــــب إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم، حبلــــول       
، استراتيجية لإلجنـاز ملكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل      ٢٠٠٨الثاين/يناير 

__________ 

دعــي ممثــل ســرياليون للمشــاركة يف االجتمــاع، ولكنــه مل يــدلِ    )٣٨(  
  ببيان.

  )٣٩(  S/PV.5804  .٣-٢ص ص.  
  )٤٠(  S/2007/748.  
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 ٢٠ض عدد املـوظفني بنسـبة   يف سرياليون لينظر فيها الس، تشمل خف
ــة علــى األقــل حبلــول   ــة ٢٠٠٨آذار/مــارس  ٣١يف املائ ، ومواصــلة البعث

ــوام نســبته   ــوام احلــايل حــىت     ٨٠بق ــن الق ــة م ــه  ٣١يف املائ حزيران/يوني
، وإاء والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون حبلـول  ٢٠٠٨

  ؛  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٣٠

ل حمل مكتب األمم املتحـدة املتكامـل   أعرب عن اعتزامه أن حي  
يف سرياليون لدى انتهاء واليته مكتـب سياسـي متكامـل لألمـم املتحـدة      
يركز على املضي قدما بعمليـة بنـاء السـالم وتعبئـة دعـم اجلهـات املاحنـة        
الدولية ودعم عمل جلنـة بنـاء السـالم وصـندوق بنـاء السـالم وإمتـام أي        

  تكامل؛  مهام متبقية من والية املكتب امل

ــم       ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــب الفصـ ــرفا مبوجـ ــرر، متصـ قـ
  املتحدة،  

مـن   ٥أن يستثين من تطبيق التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       
) ســــفر أي شــــاهد يطلــــب مثولــــه خــــالل     ١٩٩٨( ١١٧١القــــرار 

  احملاكمات أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون.  

امتنــان وحتــدث ممثــل ســرياليون بعــد التصــويت، فــأعرب عــن     
بلده لس األمـن علـى اسـتجابته للطلـب املتعلـق بتمديـد واليـة مكتـب         
األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، وأيضا لتوصية األمني العـام املتعلقـة   
بإنشـاء مكتــب جديــد حيــل حمــل مكتـب األمــم املتحــدة املتكامــل بنهايــة   

  .)٤١(٢٠٠٨أيلول/سبتمرب 
__________ 

  )٤١(  S/PV.5183 .٣-٢، ص ص.  
    

  كربىاحلالة يف منطقة البحريات ال -  ٧
  

املعقـودة   ٥٠٦٥اليت دارت يف اجللسة  املداوالت  

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٧يف 

 ٢٧املعقــودة يف  ٥٠٦٥اســتمع الــس، يف جلســته     
، إىل إحاطـة مـن املمثـل اخلـاص     ٢٠٠٤تشرين األول/أكتـوبر  

لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى. ومل يدلِ أي عضـو مـن   
  اجللسة. أعضاء الس ببيان يف

وحــدد املمثــل اخلــاص، يف ســياق إحاطتــه، اخلطــوات    
املقبلــة فيمــا يتعلــق بــاملؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات        
الكــربى، ومــؤمتر القمــة األول املقــرر عقــده يف ســياق املــؤمتر.  
ــم املتحـــدة    ــه األمـ ــترك يف تنظيمـ ويهـــدف املـــؤمتر، الـــذي يشـ

ليمي لالستقرار واألمـن  واالحتاد األفريقي، إىل اعتماد ميثاق إق
  والتنمية.

ــة اإلقليميــــة        ــاص إىل أن العمليــ ــل اخلــ ــار املمثــ وأشــ
التحضـريية الـيت سـبقت املـؤمتر قــد متخضـت عـن عـدة نتــائج.        
فقد حدثت زيـادة يف عـدد أعضـاء املـؤمتر الـذي يتـألف حاليـا        

ــن  ــادة تتســم   )١(عضــوا أساســيا  ١١م ــذه الزي . وأضــاف أن ه
ر ووحدته؛ وأنه قد نشـأ أيضـا عـدد    بأمهية لكفالة جتانس املؤمت

مـــن اـــاالت ذات األولويـــة نتيجـــة هـــذه العمليـــة، وتشـــمل  
الســالم واألمــن، واإلدارة والدميقراطيــة، والتنميــة االقتصــادية،  

  والتكامل اإلقليمي، ومسائل اجتماعية وإنسانية.  

ويف اخلتــام، ذكـــر أنـــه عقــب قمـــة دار الســـالم الـــيت     
الثـاين/نوفمرب، سـيتم إنشـاء     تشـرين  ٢٠و  ١٩ستنعقد يـومي  

ــها وضــع برنــامج عمــل        ــة وزاريــة مشــتركة تكــون مهمت جلن
وبروتوكول من أجل تنفيذ اإلعالن الـذي سـيعتمد يف القمـة.    
وعلــى ضــوء ذلــك الربوتوكــول وبرنــامج العمــل، ســيجري       

  .)٢(٢٠٠٥اإلعداد ملؤمتر قمة نريويب الذي سينعقد عام 
  

__________ 

ــدا     )١(   ــوال وأوغنــ ــي: أنغــ ــا هــ ــؤمتر حاليــ ــاء يف املــ الــــدول األعضــ
يـــة أفريقيـــا الوســـطى ومجهوريـــة ترتانيـــا     وبورونـــدي ومجهور

و الدميقراطيــــة وروانــــدا وزامبيــــا املتحــــدة ومجهوريــــة الكونغــــ
  السودان والكونغو وكينيا.و

  )٢(  S/PV.5065 .٤-٢، ص ص. 
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لــــس ) الــــذي اختــــذه جم٢٠٠٦( ١٦٥٣القــــرار   

كـانون   ٢٧املعقـودة يف   ٥٣٥٩األمن يف جلسـته  

  ٢٠٠٦الثاين/يناير 

املعقــودة علــى  ٥٣٥٩أدرج الــس، خــالل جلســته    
، يف ٢٠٠٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٧املســــتوى الــــوزاري يف 

الســالم واألمــن والتنميــة يف   ”جــدول أعمالــه البنــد املعنــون    
ــربى  ــبحريات الكـ ــة الـ ــة  “ منطقـ ــالة مؤرخـ ــانون  ١٨ورسـ كـ

موجهة إىل األمني العـام مـن املمثـل الـدائم      ٢٠٠٦ثاين/يناير ال
. وأدىل ببيانـــات مجيـــع الـــدول )٣(جلمهوريـــة تنــــزانيا املتحـــدة

. )٤(دولـــة عضـــوا أخـــرى ٣٠األعضـــاء يف الـــس، وكـــذلك 
وأدىل ببيــان أيضــا كــل مــن مفــوض الســالم واألمــن باالحتــاد    

املفوضــية األفريقــي، ومفــوض التنميــة واملســاعدة اإلنســانية يف 
  .)٥(األوروبية

ــاه      ـــزانيا املتحــدة) انتب ــة تن ووجهــت الرئيســة (مجهوري
كـانون الثاين/ينـاير    ٢٥الس إىل تقريـر األمـني العـام املـؤرخ     

، فيما يتعلق باألعمال التحضريية للمؤمتر الدويل املعـين  ٢٠٠٦
. ووجهـت أيضـا انتبـاه الـس إىل     )٦(مبنطقة البحريات الكربى

  .)٧(رمشروع قرا
__________ 

  )٣(  S/2006/27.  
كـــان املتحـــدثون ممثلـــي كـــل مـــن أســـتراليا وأنغـــوال وأوغنـــدا     )٤(  

وباكســتان والربازيــل وبلجيكــا وبوتســوانا وبورونــدي وتــونس  
ــا     ــة كوريــ ــطى ومجهوريــ ــا الوســ ــة أفريقيــ ــر ومجهوريــ واجلزائــ
ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجنـــوب أفريقيـــا وروانـــدا      
ــر     ــاال وقطـ ــودان وغواتيمـ ــنغال والسـ ــابوي والسـ ــا وزمبـ وزامبيـ

لكامريون وكندا والكونغـو وكينيـا ومصـر وناميبيـا والنـرويج      وا
  والنمسا (باسم االحتاد األورويب) ونيجرييا.

  )٥(  S/PV.5359.  
  )٦(  S/2006/46.  
  )٧(  S/2006/51.  

وأثناء املناقشة، طالب معظم املتحدثني بإحلـاح بإبـداء     
ــى أن       ــبحريات الكــربى، مشــددين عل ــة ال ــزام راســخ مبنطق الت
عمليــات الســالم ســتظل هشــة لفتــرة مــن الوقــت، وأن وســط  
أفريقيا القوي املوعود معرض خلطـر االنـزالق مـرة أخـرى إىل     

ــدام الـــدعم الـــدويل الثابـــت وامل   ــال انعـ ـــزاع يف حـ ــاعدة النـ سـ
االقتصادية. ويف الوقت نفسه، دعـا العديـد مـن املتحـدثني إىل     
تعزيز التعاون بـني جملـس األمـن وجملـس السـلم واألمـن التـابع        
لالحتــاد األفريقــي مــن أجــل تعزيــز وصــون الســالم واألمــن        

  املنطقة.    يف

واتفق املتحدثون بوجـه عـام علـى أن النـهج اإلقليمـي        
هج الصــحيح، وأن حتقيــق الــذي ينتهجــه جملــس األمــن هــو النــ

االستقرار ألمد بعيد يف املنطقة يتطلب وجود جمموعة متزايدة 
من الـدول الدميقراطيـة ذات حكومـات تضـم مجيـع مكونـات       

  الشعب، ومؤسسات مستقرة، وأجهزة قضائية فعالة.  

ــا      ــة األخــــرية الــــيت أبرزهــ ومــــن التطــــورات اإلجيابيــ
الـــبحريات الكـــربى املتحـــدثون املـــؤمتر الـــدويل املعـــين مبنطقـــة 

، وإعـالن دار السـالم   ٢٠٠٤املعقود يف تشـرين الثـاين/نوفمرب   
املنبثق منه، إذْ يشكالن إطارا للمفاوضات، وخطوطـا عريضـة   
للمبــادئ التوجيهيــة يف العمــل. وشــدد املتحــدثون أيضــا علــى  
أمهيـة تنفيــذ خطـة إعــادة اإلعمـار الــيت وضـعها املمثــل اخلــاص     

  ات الكربى.لألمني العام ملنطقة البحري

ــة     ــفتها ممثلـــ ــة، متحدثـــــة بصـــ واســـــتذكرت الرئيســـ
ــام       ــدا ع ــة يف روان ــادة اجلماعي ــا املتحــدة، اإلب ــة ترتاني جلمهوري

، وشــددت علــى ضــرورة العمــل معــا لتجنــب تكــرار    ١٩٩٤
تلك الكـوارث وخللـق غـد أفضـل. وأضـافت أن األمـر حيتـاج        
إرادة سياسية مجاعية ملنع نشـوب النــزاعات وحلـها، وتوطيـد     
دعائم السالم وبناء مؤسسات احلكم الدميقراطي القائمة علـى  
ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق اإلنســان. وشــددت علــى أن  
جملس األمن هـو الشـريك األساسـي يف تعزيـز وحفـظ السـالم       
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واألمن يف املنطقة، وأعربت عن التقدير على اسـتجابة الـس   
أن املنطقـة  ومبادراته للعمل مع دول املنطقة. غـري أـا أكـدت    

ما زالت تواجه حتديات متبقيـة وأخـرى جديـدة؛ ولـذلك فـال      
بد من تعزيز ما حتقق حىت تارخيـه وتعبئـة دعـم اتمـع الـدويل      
لتحقيق تلك األهداف. واستطردت قائلة إن جلنة بناء السـالم  
املنشـأة حــديثا ينبغـي أن تركــز االهتمـام يف وقــت مبكـر علــى     

الالزمـة قـد أُنشـئت مـن أجــل      املنطقـة، وعلـى البيئـة السياسـية    
حتقيق سـالم ال رجعـة عنـه. وقالـت إن بلـدان املنطقـة تـود أن        
تؤكد لس األمن ولألعضاء اآلخرين يف اتمع الـدويل علـى   
إرادا السياسـية اجلماعيـة يف جعـل عمليـة الـبحريات الكـربى       
إجنــازا حقيقيــا. فهــي تعمــل حاليــا علــى الصــعيدين الــوطين        

ل إنشـــاء آليـــات لـــدعم الثقـــة واالئتمـــان واإلقليمـــي مـــن أجـــ
املتبادلني كأساس للسلم واالستقرار يف املنطقـة. وباملثـل، فقـد    
اعتمــدت تلــك البلــدان الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد، لــيس       
ــل أيضــا باعتبارمهــا     بوصــفهما قيمــتني جــوهريتني فحســب، ب
أمرين الزمني لتعايشها السلمي وحـامسني لتطورهـا. وختمـت    

ستصواب اتبـاع ـج إقليمـي يف ذلـك املسـعى هـو       بالقول إن ا
  .  )٨(أمر ال ميكن إيفاؤه حقه من التشديد مهما حاولنا

وقال ممثل الكونغو إن التطورات اجلارية قـد أظهـرت     
أنه جيري أحراز تقدم كـبري فيمـا يتعلـق بالسـالم واألمـن. ويف      
 حني ذَكَر أن العملية االنتقالية السياسية يف مجهوريـة الكونغـو  
الدميقراطيــة متضــي بشــكل ســليم بعــد تنظــيم االســتفتاء علــى    
الدستور، شجع مجيع األطراف هناك على أن تعمل بـال كلـل   
يف إطـــار هـــذه العمليـــة االنتقاليـــة الســـلمية مـــن أجـــل الســـلم 

  .)٩(واالستقرار
__________ 

  )٨(  S/PV.5359 .٤-٣، ص ص.    
  .٦-٤املرجع نفسه، ص ص.   )٩(  

ورحب ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بالشـراكة     
ربى واتمـــع الـــيت أُقيمـــت بـــني دول منطقـــة الـــبحريات الكـــ 

الدويل مـن أجـل إقامـة نظـام أمـين إقليمـي جديـد. ويف سـياق         
اجلهود الـيت تبـذهلا حكومتـه لتعزيـز األمـن احمللـي، أعـرب عـن         
تقــديره لنشــر قائمــة بأمســاء األشــخاص اخلاضــعني للجــزاءات    
بسبب انتهاك حظر توريد األسلحة يف بلـده، وكـذلك للقـرار    

زاءات على كـل  )، الذي ينص على تطبيق ج٢٠٠٥( ١٦٤٩
من يستغل املوارد الطبيعية. وذكر أن حكومته تـود أن تطلـب   
ــرمني      ــليم اـ ــدول لتسـ ــى الـ ــغط علـ ــة ضـ ــس ممارسـ ــن الـ مـ

  .)١٠(املسؤولني عن االنتهاكات

وأشاد ممثل رواندا بالتقدم احملـرز يف العمليـة السياسـية      
يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وأشــار إىل أن العديــد مــن   

قـد أُجنـز    ١٩٩٩م اتفاق لوساكا لوقف إطالق النار لعام دعائ
ببطء، ولكن بشـكل مؤكـد. وأضـاف أنـه بـدال مـن املواجهـة        
والنـــزاع، فــإن بلــدان املنطقــة تستكشــف اآلن طرقــا لزيــادة       
ــه، مــن أجــل ضــمان الســالم     التعــاون. غــري أن املمثــل أكــد أن

مـن اتفـاق لوسـاكا.    “ العمل الناقص”الدائم، سيتعني إكمال 
وذكـــر أنـــه ال تـــزال عقبـــة رئيســـية أمـــام الســـالم الـــدائم،        

ــة ”وجــود  وهــي ــادة اجلماعي ــوات لإلب ومجاعــات أخــرى  “ ق
مسلحة يف املنطقة، غرضها الوحيـد هـو االسـتمرار يف زعزعـة     

  .)١١(استقرار املنطقة

وأكّــد ممثــل أوغنــدا علــى أن التحــدي األكثــر إحلاحــا    
حريات الكـربى  وأكرب عقبـة أمـام حتقيـق السـالم يف منطقـة الـب      

زالت تتمثل يف مشكلة القوات اهلدامـة، وال سـيما القـوات     ما
ــدا،    ــة لتحريــر روان ــة املتحالفــة، والقــوات الدميقراطي الدميقراطي

__________ 

  .١٠-٦املرجع نفسه، ص ص.   )١٠(  
  .٢٨-٢٦املرجع نفسه، ص ص.   )١١(  
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. وأكـد  )١٢(وجيش اخلالص الشـعيب، وجـيش الـرب للمقاومـة    
ممثل فرنسا أن اجلماعات املسلحة يف املنطقة، سـواء كانـت أو   

هـي السـبب الرئيسـي للمعانـاة؛     مل تكن تشكل ديدا لألمن، 
وأن الــدعم اخلــارجي هلــا جيــب أن يتوقــف. وقــال أيضــا إن       
مســألة محايــة املــدنيني ماثلــة يف أذهــان اجلميــع، ألن النســاء       
ــة يف       ــرب للمقاوم ــون حتــت رمحــة جــيش ال ــال ال يزال واألطف
مشال أوغندا. وأضاف أن ما حدث مؤخرا من قتل مثانيـة مـن   

ــاليني  ــم   حفظــة الســالم الغواتيم ــة منظمــة األم ــاملني يف بعث  الع
املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أضـفى علـى املشـكلة    

  .)١٣(بعدا إقليميا

ورحب كثري من املتحـدثني بإنشـاء جلنـة بنـاء السـالم        
ــن    ــس األم ــرار جمل ــة  ٢٠٠٥( ١٦٤٥عمــال بق ــرار اجلمعي ) وق

، وأعربوا عن أملـهم يف أن تضـطلع بـدور هـام     ٦٠/٨٠العامة 
بنـــــاء الســـــالم وحـــــل الرتاعـــــات يف منطقـــــة الـــــبحريات  يف

  .)١٤(الكربى
__________ 

  )١٢(  )S/PV.5359 (Resumption 1 .٢٠، ص.  
  .١٤-١٣املرجع نفسه، ص ص.   )١٣(  
  )١٤(  S/PV.5359،  .(مجهورية الكونغو الدميقراطيـة)؛   ١٠-٦ص ص

(بوتســـوانا)؛   ١٥- ١٢(ناميبيـــا)؛ وص ص.   ١٢- ١٠وص ص. 
ــدا)؛ وص  ٢٨- ٢٦(قطــر)؛ وص ص.  ٢٢- ٢٠وص ص.  (روان

)، S/PV.5359 (Resumption I (اململكـة املتحـدة)؛   ٣٩- ٣٧ص. 
ــدا)؛ وص ص.  ٤-٢ص ص.  ــدي)؛  ٧-٤(كنـــــــ   (بورونـــــــ

(زامبيــــا)؛  ٢٤-٢٣(كينيــــا)؛ وص ص.  ١٨-١٦وص ص. 
ــا)؛ وص ص.  ٢٥-٢٤وص ص.   ٣٨-٣٧(جنـــــوب أفريقيـــ

 ٤١-٣٩(تـونس)؛ وص ص.   ٣٩-٣٨(أسـتراليا)؛ وص ص.  
ــر)؛ وص ص.  ــا)؛ وص ص.   ٤٣-٤١(مصـ ــة كوريـ (مجهوريـ

(نيجرييـا)؛ وص ص.   ٥٠-٤٨(اجلزائر)؛ وص ص.  ٤٤-٤٣
ــتان)؛ وص ص.  ٥١-٥٠ ــل)؛  ٥٢-٥١(باكســـــــ   (الربازيـــــــ

  (الكامريون). ٥٤-٥٣وص ص. 

 )١٥(وعقب املناقشة، اعتمـد مشـروع القـرار باإلمجـاع      
)، الــذي قــرر مبوجبــه الــس  ٢٠٠٦( ١٦٥٣بوصــفه القــرار 

  مجلة أمور منها:  

حثَّ بلدان منطقـة الـبحريات الكـربى علـى مواصـلة جهودهـا         
ــة إىل وضــع ــج دون إق   ــة الرامي ــة   اجلماعي ــات الودي ــز العالق ليمــي لتعزي

والتعايش السلمي وتسوية املنازعات بـالطرق السـلمية وفـق املتـوخى يف     
  إعالن دار السالم؛  

طلـــب مـــن بلـــدان املنطقـــة أن تتفـــق علـــى تـــدابري بنـــاء الثقـــة    
  باالستناد إىل إجراءات فعالة وملموسة؛  

حـــثَّ مجيـــع الـــدول املعنيـــة علـــى اختـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة   
ــانون     حمل ــان والقـ ــوق اإلنسـ ــيمة حلقـ ــهاكات اجلسـ ــرتكيب االنتـ ــة مـ اكمـ

اإلنســـاين الـــدويل، واختـــاذ تـــدابري مناســـبة للتعـــاون الـــدويل واملســـاعدة 
  القضائية يف هذا الشأن؛  

أدانَ بشدة أنشطة امليليشيات واموعات املسـلحة العاملـة يف     
  منطقة البحريات الكربى؛  

وطــد أواصــر التعــاون فيمــا  طلــب إىل مجيــع دول املنطقــة أن ت   
بينــها ــدف وضــع حــد ألنشــطة اجلماعــات املســلحة غــري املشــروعة؛     
وحثَّ احلكومات املعنية يف املنطقـة علـى توطيـد تعاوـا للتشـجيع علـى       
    استغالل املوارد الطبيعية فيما بينها ويف املنطقة بشكل قانوين وشفاف.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 تشـــــــــرين الثـــــــــاين/ ١٦عقـــــــــودة يف امل ٥٥٦٦

  ٢٠٠٦  نوفمرب

املعقـودة يف   ٥٥٦٦وجه الـرئيس (بـريو)، يف اجللسـة      
، انتبــاه الــس إىل رســـالة   ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب    ١٦

موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣مؤرخــة 
الس من املمثل الدائم ألوغندا، حييل ا االتفاق علـى وقـف   

ــال ــرب    األعمــ ــيش الــ ــدا وجــ ــة أوغنــ ــة بــــني حكومــ العدائيــ
. ومل يــدلَ بــأي بيــان يف أثنــاء االجتمــاع. وأدىل  )١٦(للمقاومــة

__________ 

  )١٥(  S/2006/51.  
  )١٦(  S/2006/861.  
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. ويف مجلـة مـا أورده الـس يف    )١٧(الرئيس ببيان باسم الـس 
  البيان أنه:

رحب باجلهود الرامية إىل إاء النـزاع الطويـل األمـد يف مشـال      
عدائيـة الـذي بـدأ سـريانه اعتبـارا مـن       أوغندا؛ ورحب بوقف األعمـال ال 

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١وجــرى جتديــده يف  ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٢٩
، وأكّد على ضرورة إحـالل السـالم واالسـتقرار يف املنطقـة وأن     ٢٠٠٦

  حيترم اجلانبان وقف األعمال العدائية؛  

طلب من جيش الرب للمقاومة أن يقوم فـورا بـإطالق سـراح      
فــال وغريهــم مــن غــري احملــاربني وفقــا لقــرار الــس   مجيــع النســاء واألط

) املتعلــق باألطفــال والنـــزاع املســلح، وبإكمــال عمليــة  ٢٠٠٥( ١٦١٢
  السالم على وجه السرعة؛  

ــة رصــد مشــتركة        ــدا إنشــاء جلن ــإعالن حكومــة أوغن رحــب ب
لإلشراف على وضع وتنفيذ خطة عمل للطوارئ حمددة األولويـات مـن   

  اإلنسانية يف مشال أوغندا. أجل مواجهة القضايا
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

ــودة يف امل ٥٦٠٣ ــانون األول/ ٢٠عقــــــــــ  كــــــــــ

  ٢٠٠٦  ديسمرب

املعقــودة يف  ٥٦٠٣وجـه الـرئيس (قَطـر)، يف اجللسـة       
، االنتباه إىل رسالة مؤرخـة  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠
ــوبر   ٤ ــن األمــني   ٢٠٠٦تشــرين األول/أكت ــة م ــام، موجه الع

يشري فيها إىل اعتزامه متديد والية مكتب ممثلي اخلـاص ملنطقـة   
ــبحريات الكــربى حــىت     ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب   ٣١ال

واالنتهاء من األعمال التحضريية الجتماع القمـة الثـاين املعـين    
 ١٤مبنطقة البحريات الكربى، الـذي سـيعقد يف نـريويب يـومي     

ورسالة تتضـمن رد   ،)١٨(٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥و 
  .)١٩(الرئيس على األمني العام

__________ 

  )١٧(  S/PRST/2006/45.  
  )١٨(  S/2006/811    ــة ــالة مؤرخــ ــا رســ ــه أيضــ ــل فيــ ــذي حييــ  ٢٧، الــ

من وزيـرة اخلارجيـة والتعـاون الـدويل يف      ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب 
مجهورية تنـزانيا املتحـدة، باسـم اللجنـة اإلقليميـة املشـتركة بـني       

 

واستمع الس إىل إحاطة من كلٍّ من املمثـل اخلـاص     
لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى واألمينة التنفيذيـة ألمانـة   
ــر       ــى إث ــبحريات الكــربى. وعل ــة ال ــين مبنطق ــدويل املع ــؤمتر ال امل

كمـا أدىل ممثلـو   اإلحاطتني، أدىل ببيانات مجيع أعضاء الس، 
، )٢١(، ومجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، وفنلنــــدا )٢٠(كنــــدا

  ورواندا.

ورحب املمثل اخلاص لألمـني العـام ملنطقـة الـبحريات       
كــانون األول/ديســمرب،   ١٥الكــربى مبيثــاق نــريويب املــؤرخ    

ــت      ــة مثل ــال إن القم ــارخيي واالستشــرايف. وق ــاه بالت واصــفا إي
ا لعقود من الزمن أنـه دوامـة   جهودا تالقت لطي صفحة ما بد

عنــف متســارعة ونــزاع وحــرب ومأســاة إنســانية واجتماعيــة   
 ٦انفكــاك منــها. وأبــرز أنــه جيــدر بالــذكر، مــع ذلــك، أن    ال

بلــدا خرجــت مــن نزاعــات عنيفــة؛ وأن بلــدا    ١١بلــدان مــن 
ــا     ــدا ثامن ــة؛ وأن بل ــار إقليمي ــزال يواجــه متــردا ذا آث ســابعا ال ي

ات سالم يف الوقـت ذاتـه. وأضـاف أن    حياول تنفيذ ثالثة اتفاق
جملس األمـن نفسـه يعـرف بـأن طبيعـة العالقـات بـني شـعوب         
ــزاع       ــه بســهولة ألي ن ــداا بلغــت حــدا ميكــن مع ــة وبل املنطق
داخلــي أن يصــبح نزاعــا إقليميــا. وخــتم بــالقول إنــه يــرى،        
بالتــايل، أنــه جيــب التأكــد مــن اســتمرار األمــم املتحــدة يف أداء  

ــالم  ــظ السـ ــبحريات    دور يف حفـ ــة الـ ــالم يف منطقـ ــاء السـ وبنـ
__________ 

ــؤمتر الـــ    ــة للمـ ــوزارات التابعـ ــبحريات   الـ ــة الـ ــين مبنطقـ دويل املعـ
 العظمى.

  )١٩(  S/2006/812،  لـــس قـــدالـــذي أفـــاد الـــرئيس فيـــه أن أعضـــاء ا
  أحاطوا علما باعتزام األمني العام متديد والية املمثل اخلاص.

صـدقاء  باسم كندا وهولندا، ومهـا الرئيسـان املشـاركان لفريـق أ      )٢٠(  
  منطقة البحريات الكربى.

 ،باســم ممثـــل االحتـــاد األورويب؛ وأيـــد البيـــانَ كـــلٌّ مـــن ألبانيـــا   )٢١(  
 ،وتركيـا  ،واهلرسـك  والبوسـنة  ،وبلغاريـا  ا،وأيسـلند  ،وأوكرانيا
 ،الســابقة اليوغوســالفية مقــدونيا ومجهوريــة ،األســود واجلبــل

  .يجوالنرو ،وكرواتيا ،وصربيا ،ورومانيا ،مولدوفا ومجهورية
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الكـربى، ومـن اسـتمرار التعــاون الوثيـق بـني االحتـاد األفريقــي       
  .)٢٢(واألمم املتحدة يف هذا الوقت العصيب من تاريخ املنطقة

وأشارت أول أمينة تنفيذية ألمانة املؤمتر الدويل املعـين    
مبنطقـــة الـــبحريات الكـــربى إىل أن جملـــس األمـــن أدى دورا     

ــة   أساســيا  يف عقــد املــؤمتر، فأهابــت بــالس إىل أن ميــدد والي
، بغية مسـاعدة  ٢٠٠٧مكتب املمثل اخلاص لغاية آذار/مارس 

أمانـــة املـــؤمتر اجلديـــدة بتقـــدمي الـــدعم الفـــين إليهـــا والســـماح 
ة إليهــا. وأضــافت أن   يــبالتســليم الســلس للمســؤوليات املتبق  

ألمانــة مســتقبل املنطقــة يكمــن يف تنفيــذ ميثــاق نــريويب، وأن ا 
ــيت     ــل الـ ــراكة والتكامـ ــة والشـ ــيم امللكيـ ــالء قـ ــتمر يف إعـ ستسـ

  .)٢٣(تسترشد ا عملية السالم يف املنطقة حىت تارخيه

وكرر مجيع أعضاء الس، يف بيانام، اإلعـراب عـن     
تقــديرهم للتوقيــع علــى ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف   

ه، على الـرغم  منطقة البحريات الكربى. وأشار األعضاء إىل أن
ــة     ــا عرقي ــا متكــررا وحروب مــن أن املنطقــة شــهدت عنفــا عرقي
وانتهاكات جسيمة متكررة حلقـوق اإلنسـان، فقـد شـوهدت     
ــاه     ــدثون االنتبـ ــه املتحـ ــن. ووجـ ــى التحسـ ــة علـ ــات قويـ عالمـ
خصوصــــا إىل جنــــاح االنتخابــــات يف بورونــــدي ومجهوريــــة 
 الكونغـــو الدميقراطيـــة، وإىل اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار بـــني 
حكومــة أوغنــدا وجــيش الــرب للمقاومــة. وشــدد العديــد مــن 
املتحدثني على قيمة وضرورة البعد اإلقليمي للنهج املتبعـة إزاء  
منع نشوب النــزاعات والتنميـة يف منطقـة الـبحريات الكـربى،      
ــة واألمــم املتحــدة     فضــال عــن التعــاون بــني املنظمــات اإلقليمي

العديد مـن األعضـاء   وألقى واجلهات الدولية الفاعلة األخرى. 
الضــوء علــى احلاجــة إىل مكافحــة االســتغالل غــري القـــانوين       

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5603 .٨-٢، ص ص.  
  .٩-٨املرجع نفسه، ص ص.   )٢٣(  

للمــــوارد الطبيعيــــة، الــــيت هــــي القنــــاة الرئيســــية لتمويــــل       
  .)٢٤(النـزاعات

والحظ ممثل مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة أن الـس قـد        
أبقى املسائل املتصلة مبنطقة البحريات الكربى قيد نظـره لفتـرة   

وات، وأقر بدور الـس يف قيـادة عمليـات    تزيد على عشر سن
ــا الوســطى،      ــة أفريقي ــدي ومجهوري ــدا وبورون الســالم يف أوغن
ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وروانـدا، والسـودان. وذكـر       
أن رواندا مل تعد على جـدول أعمـال الـس؛ وأن بورونـدي     
ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة شـهدت انتخابـات دميقراطيـة؛     

ري تنفيــذ اتفــاق ســالم شــامل يف جنــوب الســودان.   وأنــه جيــ
وأعـــرب كـــذلك عـــن رأي مفـــاده أن ميثـــاق نـــريويب، لـــدى  
تنفيــذه، ســيكون شــريكا ال غــىن عنــه لــس األمــن يف صــون   
السالم واألمـن يف شـرق ووسـط أفريقيـا. وأضـاف أنـه يتسـم        
بكل ما ترمز إليه األمم املتحدة: أي السعي بطريقة شـاملة إىل  

م، واألمـن، والتنميــة، واحتـرام حقــوق اإلنســان،   حتقيـق الســال 
  .  )٢٥(واحلرية مبعناها األوسع

ووصــفت ممثلــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــؤمتر    
القمــة الثــاين املعــين مبنطقــة الــبحريات الكــربى بأــا حــدث        
تارخيي للمنطقة وللمجتمـع الـدويل. ورحبـت بـالزخم اجلديـد      

مــي جديــد، وتوســيع نطــاق  املســتند إىل إقامــة نظــام أمــين إقلي 
ــة     ــه، وإرســاء الدميقراطي اــال االقتصــادي والتجــاري وتكامل
واحلكم الرشيد، وتثبيت االستقرار وحتسـني املعاجلـة اجلماعيـة    
للمشاكل االجتماعية واإلنسانية، النامجـة عـن عمليـات إعـادة     

__________ 

 ٢٢-٢١(غانـا)؛ وص ص.   ١٧-١٦املرجع نفسـه، ص ص.    )٢٤(  
ــي)؛ وص ص.  ــاد الروســ ــريو)؛ وص ص.  ٢٤-٢٣(االحتــ (بــ

ــم  ٢٩-٢٧(اليونــــــان)؛ وص ص.  ٢٦-٢٤ (فنلنــــــدا، باســــ
 يب).األورو  االحتاد

  .١١-١٠املرجع نفسه، ص ص.   )٢٥(  
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ــة     ــدان منطقـ ــن بلـ ــد مـ ــل بلـ ــة يف كـ ــة اجلاريـ ــة الداخليـ املواءمـ
ــبحريات الكــربى، و  ــايش الســلمي    ال ــذا التع ــف قواعــد ه تكيي

اجلديد فيمـا بـني الـدول. وأشـارت أيضـا إىل أن هـذا االتفـاق        
ــاق      ــى امليث ــع عل ــد تــوج بالنجــاح، مــن خــالل التوقي ــد ق اجلدي
اإلقليمــي مــن أجــل االســتقرار واألمــن والتنميــة. وأكّــدت أن   
الـس حــدد ثالثـة جوانــب رئيسـية يتصــل كـل منــها بــاآلخر     

اع الدائر يف املنطقة، وأنه ينبغـي معاجلـة هـذه    اتصاال وثيقا للرت
ــب بطريقـــة متوازيـــة: نتيجـــة احلـــوار بـــني الطوائـــف        اجلوانـ
الكونغوليـــة، وانســــحاب القــــوات األجنبيــــة مــــن األراضــــي  
ــزع ســالح اموعــات املســلحة، وتســرحيها،     ــة، ون الكونغولي

  .)٢٦(وإعادا إىل أوطاا

، )٢٧(الــسوبعــد املناقشــة، أدىل الــرئيس ببيــان باســم   
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

رحــب بــالقرار القاضــي بإنشــاء آليــة إقليميــة للمتابعــة، تشــمل    
ــة     ــالقرار القاضــي بإنشــاء مكاتــب أمان ــة للمــؤمتر، وكــذلك ب إنشــاء أمان

  املؤمتر يف بوجومبورا؛

أيد طلب اللجنة اإلقليمية املشتركة بني الوزارات متديـد واليـة     
 ٣١ملمثل اخلاص لألمـني العـام لفتـرة ائيـة ملـدة ثالثـة أشـهر تنتـهي يف         ا

، وذلك دف ضمان تـويل املنطقـة زمـام أمـور آليـة      ٢٠٠٧آذار/مارس 
  املتابعة وجناح إمتام االنتقال إىل أمانة املؤمتر؛  

ناشــد بلـــدان املنطقــة، وفريـــق األصــدقاء، ووكـــاالت األمـــم      
اتمـع الـدويل النظـر يف تقـدمي املسـاعدة      املتحدة وصناديقها وبراجمها، و

ــة    ــتعمري والتنميـــة يف منطقـ ــندوق اخلـــاص للـ ــة املـــؤمتر وإىل الصـ إىل أمانـ
ــن     ــذ األطـــراف مليثـــاق األمـ ــن أجـــل دعـــم تنفيـ الـــبحريات الكـــربى، مـ

  واالستقرار والتنمية.
  

__________ 

  .٣١-٣٠املرجع نفسه، ص ص.   )٢٦(  
  )٢٧(  S/PRST/2006/57.  

املعقـودة   ٥٦٣٧اليت دارت يف اجللسة  املداوالت  

  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٩يف 

ــتمع الـــ    ــته اسـ ــودة يف  ٥٦٣٧س، يف جلسـ  ٩املعقـ
ــارس  ــل اخلــاص لألمــني     ٢٠٠٧آذار/م ــن املمث ــة م ، إىل إحاط

العام ملنطقـة الـبحريات الكـربى. وألقـى كلمـة كـلٌّ مـن ممثلـي         
االحتاد الروسي وإندونيسيا وإيطاليا وبلجيكا وجنوب أفريقيـا  
وسلوفاكيا والصـني وغانـا وفرنسـا وقطـر والكونغـو واململكـة       

يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحـدة  املتحدة لرب
  .)٢٨(األمريكية

وركّز املمثل اخلاص علـى عمليـة نقـل االختصاصـات       
ــبحريات       ــة ال ــين مبنطق ــدويل املع ــؤمتر ال ــة امل ــه إىل أمان ــن مكتب م
الكربى، فضال عن الدروس املستفادة خـالل فتـرة واليتـه الـيت     

  دامت أربع سنوات.  

ص أنـه يف حـني تلقـى مكتبـه الـدعم      وذكر املمثل اخلا  
الدبلوماســي والسياســي مــن الــس يف نيويــورك ويف امليــدان،  
فقد كان ميكـن للـدعم أن يصـبح أكثـر فعاليـة لـو رافقـه دعـم         

ما يتعلق بتعيني املـوظفني. وأضـاف أن الـس فضـل إبقـاء       يف
موظفي املكتب على مستوى املـوظفني األساسـيني، ممـا جعـل     

على الدعم املقدم من وكـاالت األمـم املتحـدة     املكتب معتمدا
ومكاتبـــها. وشـــدد علـــى أن األمـــر األساســـي هـــو أن يســـلم  
ــل      ــة مبث ــس أن يصــدر والي ــائج. وال ميكــن للمجل ــس بالنت ال
أمهيـة تنظــيم مــؤمتر دويل معــين مبنطقـة الــبحريات الكــربى الــيت   

بلدا بدون توفري املوارد الالزمة الستكمال املهمـة.   ١١تشمل 
شدد املمثل اخلاص أيضا علـى أمهيـة أن يقـدم الـس الـدعم      و

وأن يرافــق عمليــة التصــديق علــى ميثــاق األمــن واالســتقرار       
والتنمية يف منطقة البحريات الكـربى. وذكـر أن عمليـة املـؤمتر     
هيأت جوا من الثقة، ولكن هذا اجلو هش، وبـدون التصـديق   

__________ 

  مل يدلِ ممثل بنما وال ممثل بريو ببيان أثناء اجللسة.  )٢٨(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 444/1582 
 

ــاق، ميكــن هلــ      ــذا امليث ــذ العاجــل هل ــوري والتنفي ذا اجلــو أن الف
  .  )٢٩(يتدهور يف أي حلظة

وأعرب مجيع املتحدثني عـن االمتنـان للممثـل اخلـاص       
على ما قام به من عمـل جيـد، ووافقـوا معـه علـى ضـرورة أن       
ــق     ــدة وفريـ ــم املتحـ ــيما األمـ ــدويل، وال سـ ــع الـ ــل اتمـ يواصـ
أصدقاء منطقة البحريات الكربى، تقدمي الدعم والتعـاون بغيـة   

م يف املنطقـة، فضـال عـن الـتعمري والتنميـة.      تيسري عمليـة السـال  
وأعـرب ممــثال فرنسـا والكونغــو عـن األمــل يف أن تبقـى األمــم     

، كما دعت األخـرية الـس،   )٣٠(املتحدة ملتزمة حيال املنطقة
ــيت      ــدعم ال ــاط ال ــع أمن ــد مجي ــة العامــة، إىل حتدي وكــذلك األمان

  .  )٣١(ميكن لألمم املتحدة توفريها

ــو الواليـــات     ــة  وذكـــر ممثلـ املتحـــدة وإيطاليـــا واململكـ
املتحـــدة أن ميثـــاق األمـــن واالســـتقرار والتنميـــة ســـيؤدي إىل  

. ورأى ممثـل جنـوب أفريقيـا    )٣٢(املنطقـة  يف إحالل سالم دائـم 
. ولـذلك  )٣٣(أن أحكامه ستهيئ بيئـة إجيابيـة للتنميـة املسـتدامة    

دعا هـؤالء املتحـدثون إىل التصـديق الفـوري علـى امليثـاق مـن        
دول املعنية وتنفيذه تنفيذا كـامال. وشـدد ممـثال    جانب مجيع ال

بلجيكا وقطر على ضرورة أن تباشر آليـة املتابعـة، عـن طريـق     
ــام يف أقــرب وقــت ممكــن    ــة املــؤمتر، عملــها بشــكل ت . )٣٤(أمان

ــة       ــى امللكيـ ــلوفاكيا علـ ــدة وسـ ــات املتحـ ــثال الواليـ ــدد ممـ وشـ
ــذ التزاماـــ   ــة إىل تنفيـ ــدعيا دول املنطقـ ــة، فـ ــة للعمليـ ا اإلقليميـ

__________ 

  )٢٩(  S/PV.5637 .٥-٢، ص ص.  
 ١١-١٠(فرنســـا)؛ وص ص.  ٨-٧املرجـــع نفســـه، ص ص.   )٣٠(  

  (الكونغو).
  .١١املرجع نفسه، ص.  )٣١(  
  (الواليـــــات املتحـــــدة)؛ وص ص.  ١١املرجـــــع نفســـــه، ص.   )٣٢(  

  (اململكة املتحدة). ١٣(إيطاليا)؛ وص.  ١٣-١٢
 .١٦املرجع نفسه، ص.   )٣٣(  

 ١٦-١٤ص ص. (بلجيكــا)؛ و ٧-٦ملرجــع نفســه، ص ص. ا  )٣٤(  
  (قطر).

مبوجــب امليثــاق، ومــن بينــها الوفــاء بالتزاماــا حنــو امليزانيــة        
. وأعــرب ممثلــو اململكــة  )٣٥(لضــمان أن تباشــر األمانــة عملــها 

املتحدة وإيطاليا وسلوفاكيا عن شعورهم باإلحبـاط إزاء عـدم   
إحــراز تقــدم يف حمادثــات جوبــا بــني حكومــة أوغنــدا وجــيش  

تحـدة أيضـا االنتبـاه    . ووجه ممثل اململكـة امل )٣٦(الرب للمقاومة
إىل أزمـــة دارفـــور، شـــاجبا مـــا ثبـــت مـــن أن أهـــايل دارفـــور   

  .)٣٧(“من أبسط مقومات البقاء”حمرومني 

ورداً على األسئلة املطروحة والتعليقات املقدمة، أكد   
ــي    ــليم وتفشـ ــم السـ ــار إىل احلكـ ــاص إىل أن االفتقـ ــل اخلـ املمثـ

طــوال الفســاد كانــا مــن بــني أســباب النـــزاعات يف املنطقــة       
العقود املاضية. وفيما خيص امليثاق، فقـد قـال إن نفـاذه سـيبدأ     

من األطـراف املوقعـة. وحـذّر     ١١من  ٨بعد أن يصادق عليه 
من أن املعاهدة ما دامـت مل يصـادق عليهـا بالشـكل الواجـب      
فلــن يــتعني علــى أي حكومــة االلتــزام بتنفيــذها. وأكــد املمثــل 

حـدة جمهـزة باآلليـات    اخلاص على ضرورة أن تكون األمـم املت 
واالســتراتيجيات الالزمــة لــدعم تنفيــذ امليثــاق علــى املســتويني  
املؤسسي والتنفيذي معاً. وأشار إىل أن برنامج األمـم املتحـدة   
اإلمنـــائي قـــد انتـــهى مـــن وضـــع اســـتراتيجيته اإلقليميـــة، وأن   
الوكــاالت األخــرى تعمــل علــى نفــس املســألة. ومــن الناحيــة   

مثل اخلاص إىل أن تنفيـذ اموعـة الكاملـة    املالية، فقد أشار امل
مــن التــدابري املعتمــدة يف إطــار املــؤمتر ســيكلف حــوايل بليــوين   

لـيس  “ ج إطفاء احلرائق”دوالر. ويف هذه املرحلة، رأى أن 
كافيا؛ بـل يفضـل منـع نشـوب النــزاعات علـى االضـطرار إىل        

  .)٣٨(دفع تكاليف التعمري والتأهيل بعد ذلك
__________ 

 ١٤(الواليــــات املتحــــدة)؛ وص.   ١١املرجــــع نفســــه، ص.    )٣٥(  
  (سلوفاكيا).

  (اململكــــــة املتحــــــدة)؛ وص ص.  ١٣املرجـــــع نفســــــه، ص.    )٣٦(  
  (سلوفاكيا). ١٤(إيطاليا)؛ وص.  ١٣-١٢

  .١٣املرجع نفسه، ص.   )٣٧(  
  .١٩-١٧املرجع نفسه، ص ص.   )٣٨(  
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عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن  بيــان صــادر   

    ٢٠٠٧/مارس آذار ٢٢املعقودة يف  ٥٦٤٤

آذار/مـــــارس  ٢٢املعقـــــودة يف  ٥٦٤٤يف اجللســـــة   
ــم   ٢٠٠٧ ــان باســـ ــا)، ببيـــ ــوب أفريقيـــ ــرئيس (جنـــ ، أدىل الـــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣٩(الس

ـــ    ــه الرئاســ ــار إىل بيانـــ ــاين/ ١٦ي املـــــؤرخ أشـــ ــرين الثـــ  تشـــ
املتعلق باحملادثات بني حكومـة مجهوريـة أوغنـدا وجـيش      ٢٠٠٦ نوفمرب

الـرب للمقاومــة، وأعــاد تأكيــد ذلــك البيــان، وأكّــد تأييــده للتوصــل إىل  
  تسوية عن طريق التفاوض؛  

حثَّ جيش الـرب للمقاومـة علـى القيـام فـورا بـإطالق سـراح          
  مجيع النساء واألطفال وسواهم من غري احملاربني؛  

به بتعيني مبعوث خاص لألمني العـام للمنـاطق   أعرب عن ترحي  
املتأثرة بعمليات جيش الرب للمقاومة، وباجلهود الـيت بـذهلا حـىت اآلن،    

  وعن تطلعه إىل استمرار قيامه بدور يف معاجلة هذه املسألة؛  

أَعرب عن ترحيبه باالجتماع الذي عقد بـني حكومـة أوغنـدا      
، يف حضـور ممـثلني   ٢٠٠٧آذار/مـارس   ١١وجيش الـرب للمقاومـة يف   

للمجتمعـــات احملليـــة، وبالتقـــدم الـــذي مت إحـــرازه صـــوب اســـتئناف       
احملادثات؛ وأعرب عن تطلعـه إىل إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف احملادثـات       

  القتال؛  وإىل جتديد اتفاق وقف

ــراف        ــدان واألطـ ــدة والبلـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــثَّ األمانـ حـ
 املزيد من الـدعم حيثمـا أمكـن إىل    اإلقليمية الفاعلة املشارِكة على تقدمي

املبعــوث اخلــاص وإىل فريــق الوســاطة؛ والحــظ حتســن احلالــة األمنيــة       
واإلنسانية يف مشال أوغندا إال أنه عبـر عـن تطلعـه إىل إحـراز املزيـد مـن       

  التقدم يف حتسني األحوال املعيشية للمدنيني هناك؛

سـني  حثّ اتمع الـدويل وحكومـة أوغنـدا علـى مواصـلة وحت       
الدعم اإلنساين واإلمنائي، بسبل منها خطة العمل الطارئـة ألوغنـدا الـيت    

  تشرف عليها جلنة الرصد املشتركة.  
__________ 

  )٣٩(  S/PRST/2007/6.  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 تشـــــــــرين الثـــــــــاين/ ٢١عقـــــــــودة يف امل ٥٧٨٣

    ٢٠٠٧  نوفمرب

املعقـودة   ٥٧٨٣أدىل الرئيس (إندونيسيا)، يف اجللسة   
. )٤٠(، ببيـان باسـم الـس   ٢٠٠٧ثاين/نوفمرب تشرين ال ٢١يف 

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ــة      ــة ومجهوريـ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــومتي مجهوريـ ــاد حبكـ أشـ
رواندا نظرا إىل البالغ املشترك الصادر عنهما بشأن اتبـاع ـج مشـترك    

لبلـدين  يرمي إىل إاء التهديد الـذي يتعـرض لـه السـالم واالسـتقرار يف ا     
تشــرين  ٩ويف منطقــة الــبحريات الكــربى، والــذي وقِّــع يف نــريويب يــوم   

  ؛)٤١(٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

أَعــرب عــن تقــديره للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام يف هــذا    
ــني      ــا األم  ــام ــيت ق ــة اخلاصــة ال ــن خــالل البعث ــام املســاعد   الصــدد م الع

  للشؤون السياسية؛

لجماعات املسلحة غـري املشـروعة،   ذكِّر بأن الوجود املستمر ل  
ال سيما القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، والقوات املسـلحة الروانديـة   
السابقة/إنتراهاموي، وامليليشيات املنشـقة الـيت تتبـع لـوران نكونـدا، هـو       
ــة،     ــة الكونغــو الدميقراطي ــة يف شــرق مجهوري ـــزاع اجلذري مــن أســباب الن

  ي؛  ويشكل ديدا لالستقرار اإلقليم

كرر مطلبه بأن تلقي تلك اجلماعات أسلحتها، وأن تنخـرط،    
طواعيــة ودون شــروط مســبقة، يف عمليــة تســرحيها وإعادــا إىل الــوطن 

  وإعادة توطينها وإعادة إدماجها، حسب االقتضاء؛  

ــة      ــو الدميقراطيـــة ومجهوريـ ــة الكونغـ ــلطات مجهوريـ شـــجع سـ
   بالغ نريويب تنفيذا تاما؛  رواندا على تنفيذ التزاماما الواردة يف

  أكّد استعداده لتيسري ودعم تنفيذ هذه االلتزامات؛    

ــدة يف        ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــام لبعثـ ــه التـ ــد دعمـ ــرر تأكيـ كـ
  مجهورية الكونغو الدميقراطية ملا تقوم به من إجراءات على األرض.

__________ 

  )٤٠(  S/PRST/2007/44.  
  )٤١(  S/2007/679.املرفق ،  
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  لق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة فيما يتع -  ٨
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٢٢ر القــــرا  

كـانون   ١٥املعقـودة يف   ٤٨٩٤األمن يف جلسـته  

 ٢٠٠٤الثاين/يناير 

 كـانون الثـاين/   ١٥، املعقودة يف )١(٤٨٩٤يف اجللسة   

ــاير  ــة    ٢٠٠٤ين ــيت دعــي ممــثال كــل مــن بلجيكــا ومجهوري ، ال
الكونغو الدميقراطية إىل املشاركة فيها، وجـه الـرئيس (شـيلي)    

، اعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة )٢( مشــروع قــراراالنتبــاه إىل
)، الــذي قــرر الــس مبوجبــه  ٢٠٠٤( ١٥٢٢بوصــفه القــرار 
 مجلة أمور منها:

قرر أن مطلبه املتعلق بتجريد كيسـانغاين واملنـاطق اـاورة هلـا       
ــالح، والـــوارد يف الف   ــن السـ ــرة مـ ــن القـــرار   ٣قـ )، ٢٠٠٠( ١٣٠٤مـ

ملهيكلة من جديـد جلمهوريـة الكونغـو    ينطبق على القوات املوحدة وا ال
الدميقراطية والقوات املسلحة املشمولة بالربنامج الشامل لتشـكيل جـيش   

 وطين موحد ومهيكل من جديد؛

التــدابري  اختــاذ حــث حكومــة الوحــدة الوطنيــة واالنتقــال علــى  
 املالئمة من أجل إعادة هيكلة القوات املسلحة وإدماجها؛

__________ 

خالل هذه الفترة، عقـد الـس، باإلضـافة إىل جلسـات جملـس        )١(  
ــيت يشــملها هــذ   ــة    ااألمــن ال الفــرع، عــدداً مــن اجللســات املغلق

البلــدان املســامهة بقـــوات يف بعثــة منظمــة األمــم املتحـــدة       مــع 
ة الكونغــو الدميقراطيــة عمــال بــاجلزأين ألــف وبــاء      مجهوريــ يف

 ). وعقـدت تلــك ٢٠٠١( ١٣٥٣املرفـق الثــاين مـن القــرار    مـن 
ــات يف  ــه متوز ٢٣اجللســــ ــة  ٢٠٠٤/يوليــــ )، ٥٠٠٩(اجللســــ

 آذار/ ٢٢)، و ٥٠٢٣(اجللســـة  ٢٠٠٤آب/أغســـطس  ٢٣ و
 ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ٢٩)، و ٥١٤٦(اجللسة  ٢٠٠٥مارس 

ــة  ــبتمرب أي ٢٧)، و ٥٢٧١(اجللســـ ــة  ٢٠٠٦لول/ســـ (اجللســـ
)، ٥٦٥٦(اجللســـــــــة  ٢٠٠٧/أبريل نيســــــــان  ٤)، و ٥٥٣٧

 .)٥٧٨٧(اجللسة  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٩ و

  )٢(  S/2004/25. 

أجــل  قــدمي املزيــد مــن املســاعدة مــن دعــا اتمــع الــدويل إىل ت  
إدماج القوات املسلحة جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة وإعـادة هيكلتـها     

 ).٢٠٠٣( ١٤٩٣وفقاً للقرار 
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٣٣القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٤٩٢٦األم  آذار/ ١٢املعق

 ٢٠٠٤مارس 

ــاين/نوفمرب   ١٧يف    ــرين الثـ ــني  ٢٠٠٣تشـ ــدم األمـ ، قـ
عــام التقريــر الرابــع عشــر بشــأن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة   ال
، الـذي ذكـر فيـه أنـه بينمـا      )٣(مجهورية الكونغو الدميقراطية يف

أُحرِز تقدم هـام يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى مـدى       
األشــهر اخلمســة املاضــية، ظــل هنــاك عمــل كــثري ينبغــي أداؤه  

لســـالم. فعلـــى بشـــأن عـــدد مـــن القضـــايا األساســـية لعمليـــة ا
اجلانــب اإلجيــايب، كــان املتحــاربون الســابقون يعملــون معــاً يف 
ــد،     ــاليم البلـ ــد أقـ ــة توحيـ ــدأت عمليـ ــة، وبـ ــة االنتقاليـ احلكومـ
وكانــت هنــاك مؤشــرات ســارة يف عمليــة صــنع الســالم علــى  
املســتوى احمللــي. وعــالوة علــى ذلــك، كانــت البعثــة واتمــع   

يف دعــم عمليــة  الــدويل بشــكل أعــم علــى اســتعداد للمســاعدة
الســالم عــن طريــق إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، وشــهدت  
العالقــات بــني مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا بعــض   
ــة، مشلــت        ــديات هام ــاك حت ــت هن ــك، بقي ــع ذل ــن. وم التحس
ــود املقـــاتلني املســـلحني األجانـــب املتواصـــل يف شـــرقي       وجـ

د جنـود  مجهورية الكونغو الـدميقراطي واسـتمرار مـزاعم وجـو    
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وإذ الحــظ أن      روانــديني يف

مشكلة نـزع سـالح املقـاتلني الكونغـوليني وتسـرحيهم وإعـادة       
__________ 

  )٣(  S/2003/1098ــالقرارين ، املقــــــد ) ٢٠٠٢( ١٤١٧م عمــــــال بــــ
 .)٢٠٠٣( ١٤٩٣ و
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ــية      ــديناميات السياســ ــاً بالــ ــاً وثيقــ ــرتبط ارتباطــ ــاجهم تــ إدمــ
واالقتصــادية احملليــة يف اجلــزء الشــرقي مــن الــبالد، شــدد علــى   

دولـة لتشـمل كامـل    ضرورة بسـط احلكومـة االنتقاليـة إدارة ال   
اجلزء الشرقي من البالد. وأعرب كذلك عـن امتنانـه حلكومـة    
فرنســا واالحتـــاد األورويب علـــى قيامهمـــا بســـرعة بنشـــر قـــوة  

بونيـا لفتـرة زمنيـة حمـدودة. وقـد سـاعد        متعددة اجلنسـيات يف 
وجود قوة جمهزة بإحكـام يف بونيـا، طبقـاً للفصـل السـابع مـن       

ب أزمـة إنسـانية كانـت تنــذر    ميثـاق األمـم املتحـدة، علـى جتنـ     
باالنفجار. وأفـاد أيضـاً بأنـه رغـم التحـديات الكـبرية، كانـت        
جهــود البعثــة والشــركاء الــدوليني اآلخــرين الراميــة إىل حتقيــق  
استقرار األوضاع يف إيتوري مثمرة. ومع ذلـك، ظلـت احلالـة    

. وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن االنتخابــات  “كارثيــة”اإلنســانية 
ــا   ــع إجراؤهـ ــام  املزمـ ــف عـ ــامال   ٢٠٠٥يف منتصـ ــتكون عـ سـ

إرساء أسس نظام جديد دميقراطي وسلمي يف ذلـك   حيوياً يف
البلد. وإذ لفت األمـني العـام االنتبـاه إىل اخلطـر الـذي يشـكله       

ــرغم مــن   “دون انقطــاع”تــدفق األســلحة  ــى ال إىل البلــد، عل
)، ٢٠٠٣( ١٤٩٣حظر توريد األسـلحة الـذي فرضـه القـرار     

ــك باالســت   ــاط ذل ــة،   وارتب ــوارد الطبيعي ــانوين للم ــري الق غالل غ
اقترح أن ينظـر الـس يف ـج ثالثـي املسـتويات ملعاجلـة هـذه        
املسألة. وستواصل البعثة يف املستوى األول منه تنفيـذ واليتـها   
املتعلقة بالرصد ومجع املعلومـات وتصـنيفها، حبسـب الوسـائل     
 املتاحــة هلــا. أمـــا عــن املســتوى الثـــاين، فســيجري يف إطـــاره     
تشكيل فريق صغري من ثالثة أو أربعة خرباء تقنـيني مـن أجـل    
ــة بشــأا، داخــل       ــات األولي ــات وإجــراء التحقيق مجــع املعلوم
ــب     ــرى حسـ ــدان أخـ ــة ويف بلـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ
االقتضــاء. وســريفع فريــق اخلــرباء تقــاريره إىل مســتوى ثالــث،  

توصـيات  هي جلنة جزاءات، ستقوم بدورها بتقدمي التقارير وال
ــى املســتوى السياســي      ــن، ومبعاجلــة املســألة عل ــس األم إىل جمل

الدول األعضاء. وحيث أن فريق اخلرباء املعين باالسـتغالل   مع
ــرى     ــروة األخـ ــكال الثـ ــة وأشـ ــوارد الطبيعيـ ــانوين للمـ ــري القـ غـ

جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد أكمــل أعمالــه، أعــرب       
يع احلكومـة االنتقاليـة   األمني العام عن اعتقاده بأنه ينبغي تشج

على اعتمـاد القـوانني الضـرورية لكفالـة إدارة املـوارد الطبيعيـة       
 على حنو يتوخى فيه الرتاهة واإلنصاف.

آذار/مــــارس  ١٢، املعقــــودة يف ٤٩٢٦ويف اجللســــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

ــة الكونغــو ا   ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــة بشــأن بعث لدميقراطي
. ووجـه الـرئيس (فرنسـا) االنتبـاه إىل رسـالة      )٣(املذكور أعـاله 

موجهة مـن األمـني    ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣مؤرخة 
العام إىل رئيس جملس األمـن، حييـل ـا التقريـر النـهائي لفريـق       

 بيانني ممثّال باكستان والواليات املتحدة.ب. وأدىل )٤(اخلرباء

، )٥(أيضــاً إىل مشــروع قــرار   ووجــه الــرئيس االنتبــاه    
)، الـذي قـرر   ٢٠٠٤( ١٥٣٣اعتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار   

مبوجبــه الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق    
 األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

طلـــب إىل البعثـــة أن تواصـــل اســـتخدام مجيـــع الوســـائل ألداء   
 )؛٢٠٠٣( ١٤٩٣املهام املنصوص عليها يف القرار 

أذن للبعثة بـأن تصـادر أو جتمـع، حسـب االقتضـاء، األسـلحة         
وأيــة أعتــدة ذات صــلة يشــكل وجودهــا يف إقلــيم مجهوريــة الكونغــو        

، والــــتخلص مــــن تلــــك األســــلحة    الدميقراطيــــة انتــــهاكا ألحكامــــه  
 مناسبة؛  بطريقة

قرر أن ينشئ جلنة تابعة لس األمن تتألف مـن مجيـع أعضـاء      
التالية: (أ) السعي لدى مجيع الدول كـي تقـدم   الس توكل إليها املهام 

أجل تنفيـذ التـدابري املفروضـة     معلومات عن اإلجراءات اليت تتخذها من
)؛ (ب) وفحـــص املعلومـــات املتعلقـــة ٢٠٠٣( ١٤٩٣مبوجـــب القـــرار 
__________ 

  )٤(  S/2003/1027  ١٤٥٧؛ قُــدم التقريــر عمــال بــالقرارين )٢٠٠٣ (
 .)٢٠٠٣( ١٤٩٩ و

  )٥(  S/2004/192. 
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باالنتهاكات املزعومـة للتـدابري؛ (ج) وتقـدمي تقـارير منتظمـة إىل الـس       
(ز) مـن   ١٠ الفقـرة  ئم املشـار إليهـا يف  عملها؛ (د) والنظـر يف القـوا   عن

القــرار بغيــة تقــدمي توصــيات إىل الــس بشــأن التــدابري احملتمــل اختاذهــا    
 ٢١الـدول مبوجـب الفقـرة     مستقبال؛ (هـ) وتلقي إخطارات مسبقة مـن 

 لزم األمر، يف أي إجراء يلزم اختاذه؛  والبت، إن ١٤٩٣من القرار 

غضــون ثالثــني يومــا    طلــب إىل األمــني العــام أن ينشــئ، يف       
، فريقــا للخــرباء ألداء املهـــام   ٢٠٠٤متوز/يوليـــه  ٢٨ولفتــرة تنتــهي يف   

التاليــة: (أ) فحــص وحتليــل املعلومــات الــيت جتمعهــا البعثــة؛ (ب) ومجــع   
وحتليــــل مجيــــع املعلومــــات ذات الصــــلة، داخــــل مجهوريــــة الكونغــــو   

تعلــق البلــدان األخــرى، وذلــك فيمــا ي  الدميقراطيــة، وبلــدان املنطقــة ويف 
ــيت      ــدة ذات الصــلة، فضــال عــن الشــبكات ال ــدفقات األســلحة واألعت بت

)؛ (ج) والنظــر يف ســبل ٢٠٠٣( ١٤٩٣متــارس أعمــاال تنتــهك القــرار  
 حتسني قدرات الدول وتقدمي التوصيات بشأا؛

الــس   طلــب إىل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام أن حييــل إىل       
يــق اخلــرباء، وذلــك فيمــا  املعلومــات الــيت جتمعهــا البعثــة ويستعرضــها فر 
اجلماعـات وامليليشـيات    يتعلق بتوريد األسلحة واألعتدة ذات الصلة إىل

املسلحة، وبشأن أي وجود حمتمـل لقـوات مسـلحة أجنبيـة يف مجهوريـة      
 الكونغو الدميقراطية.

وبعـــد التصـــويت، رحـــب ممثـــل الواليـــات املتحـــدة        
مــاعي باعتمـاد هــذا القــرار بوصــفه خطــوة حامســة يف اجلهــد اجل 

املبذول خلفض تدفق األسلحة غري القانوين إىل داخـل مجهوريـة   
الكونغو الدميقراطية. وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن جلنـة اجلـزاءات       
املنشأة حديثاً، واملكرسة لإلشراف على تنفيـذ احلظـر املفـروض    

ــرار    ــروض مبوجــــب القــ ــلحة املفــ ــد األســ  ١٤٩٣علــــى توريــ

مـن فـرض التـزام     )، ستشكل أداة مفيـدة متكِّـن الـس   ٢٠٠٣(
األطـــراف غـــري املمتثلـــة. وأكـــد أيضـــاً أن قيمـــة املعلومـــات       

انتبــاه الــس إليهــا لــن تفيــد والتوصــيات الــيت اســترعى اخلــرباء 
 .)٦(إذا عمل الس على االستجابة لتلك االستنتاجات  إال

__________ 

  )٦(  S/PV.4926 ٢، الصفحة. 

ووجــه ممثــل باكســتان االنتبــاه إىل أمهيــة تعقــب املــوارد     
سـباب اجلذريـة للـرتاع وأشـار إىل أنـه      املالية بغية القضاء علـى األ 

ــك      ــة إىل ذلـ ــارة مالئمـ ــاك إشـ ــون هنـ ــده أن تكـ ــود وفـ ــان بـ كـ
)٧(القرار. غري أن وفده، انطالقاً من روح املرونة، أيد القرار يف

. 
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٤املعقودة يف  ٤٩٦٩

ـــة    ـــودة يف ٤٩٦٩يف اجللســـ ـــو أ ١٤، املعقـــ يـار/مايـــ
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٤

املشاركة فيها، وجه الرئيس (باكستان) االنتباه إىل رسـالة   إىل
ــس   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٦مؤرخــة  ــيس جمل موجهــة إىل رئ

 .)٨(األمن من ممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية

. ويف مجلــــة )٩(وأدىل الــــرئيس ببيــــان باســــم الــــس   
 أورده الس يف البيان أنه:  ما

أدان كل ما يعوق حرية حركة بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف      
مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأعاد تأكيد دعمه الكامـل جلهـود البعثـة    
ــة    ــزء الشـــرقي مـــن مجهوريـ ــتقرار الوضـــع يف اجلـ الراميـــة إىل حتقيـــق اسـ

ـــة ع  ــلة الكونغـــو الدميقراطيـــة، وشـــجع البعثـ ــارير لـــى مواصـ تقـــدمي التقـ
مـــن مجهوريـــة   بشــــأن الوضــــع العســـكري يف اجلـــزء الشـــرقي     إليـــــه

 الدميقراطية؛  الكونغو

ــرام الســيادة الوطنيــة جلمهوريــة          ــق أمهيــة كــبرية علــى احت عل
 الكونغو الدميقراطية وسالمة أراضيها؛

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

  )٨(  S/2004/327 الــيت اســترعى مــن خاللــه ممثــل مجهوريــة الكونغــو ،
الدميقراطيـة انتبــاه الـس إىل الوضــع السـائد يف مقــاطعيت كيفــو    

وبيــــة وعنــــد احلــــدود مــــع روانــــدا،     الشــــمالية وكيفــــو اجلن 
دت بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو       أك حيث

الدميقراطية اسـتمرار وجـود جنـود مـن قـوات الـدفاع الروانديـة        
 .داخل أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية

  )٩(  S/PRST/2004/15. 
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ــع وجــود أي       ــدابري ملن ــدا اختــاذ ت ــة روان ــب إىل حكوم ــن  طل م
 لكونغو الدميقراطية؛قواا يف إقليم مجهورية ا

ــد مــن جديــد تأييــــده لاللتزامــات الــيت أعلنتــها حكومتــا          أك
تشـــرين  ٢٧مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وروانـــدا يف بريتوريـــا، يف  

 ؛٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

ــاء       حــث مجيــع احلكومــات يف املنطقــة علــى تشــجيع إعــادة بن
 الثقة بني البلدان املتجاورة.

  
 جلســة جملــس األمــن  بيــان صــادر عــن الــرئيس يف   

 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧املعقودة يف  ٤٩٨٥

ــة    حزيران/يونيــــه  ٧، املعقــــودة يف ٤٩٨٥يف اجللســ
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٤

املشــــاركة فيهــــا، أدىل الــــرئيس (الفلــــبني) ببيــــان باســــم   إىل
 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٠(الس

 حزيــــــران/ ٢االســــــتيالء علــــــى بلــــــدة بوكــــــافو، يف   أدان  
 ؛٢٠٠٤  يونيه

أكـد مـن جديـد التزامـه واحترامـه للسـيادة الوطنيـة جلمهوريــة          
 ؛الكونغو الدميقراطية واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ووحدا

حـــث مجيـــع األطـــراف املمثَّلـــة يف حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة   
 تزاماً تاماً بعملية السالم؛واالنتقال على أن تظل ملتزمة ال

حــذَّر الــدول اــاورة مــن عواقــب تقــدمي الــدعم للجماعــات      
 املتمردة املسلحة؛

رحب مببادرة رئيس جلنة االحتـاد األفريقـي الراميـة إىل التغلـب       
 على األزمة القائمة؛

مجهوريــة  كــرر تأكيــد دعمــه الكامــل لبعثــة األمــم املتحــدة يف   
حـادث القتـل الـذي وقـع مـؤخرا لثالثـة مـن         الكونغو الدميقراطيـة وأدان 

 أفراد البعثة.
__________ 

  )١٠(  S/PRST/2004/19. 

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢املعقودة يف  ٤٩٨٤

ــة    ــودة يف ٤٩٩٤يف اجللسـ ــه  ٢٢، املعقـ حزيران/يونيـ
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٤

لفلــــبني) ببيــــان باســــم املشــــاركة فيهــــا، أدىل الــــرئيس (ا إىل
 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١١(الس

كــــــرر اإلعــــــراب عــــــن قلقــــــه الشــــــديد إزاء اســــــتمرار        
ــف ــة،    العن ــة االنتقالي ــة مبســرية الســالم والعملي ــدات احملدق وأدان  والتهدي

 تورط لقوات خارجية يف شؤون مجهورية الكونغو الدميقراطية؛  أي

مواصــلة التزامهــا الكامــل بعمليــة   حــث مجيــع األطــراف علــى   
 السالم، واحترام حكومة الوحدة الوطنية واالنتقال؛

أعمـال قتاليـة    حذر مجيع األطراف من أي حماولة للضـلوع يف   
 )؛٢٠٠٣( ١٤٩٣أو انتهاكات للحظر املفروض مبوجب القرار 

الكونغــــو الدميقراطيــــة وروانــــدا حــــث حكــــوميت مجهوريــــة   
حالتـهما   ة وضـع آليـة مشـتركة للتحقـق مـن     االستجابة لطلب البعث على

 األمنية املشتركة؛

عـدم تقـدمي    حث حكومات رواندا وأوغندا وبورونـدي علـى    
 أي دعم إىل اجلماعات املسلحة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

أدان مــا حــدث مــن وفيــات بــني املــدنيني األبريــاء وانتــهاكات   
ميقراطيــة، ودعـــا إىل  حقــوق اإلنســان يف شـــرق مجهوريــة الكونغـــو الد   

 إجراء حتقيق كامل يف هذه احلوادث.
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٢٢القــــرار   

ــودة يف  ٥٠١١األمــن يف جلســته    متــوز/ ٢٧املعق

 ٢٠٠٤يوليه 

ــة     ــودة يف ٥٠١١يف اجللســـ ــه  ٢٧، املعقـــ متوز/يوليـــ
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٤

__________ 

  )١١(  S/PRST/2004/21. 
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ج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة    املشــاركة فيهــا، أدر  إىل
ــة  ــه  ١٥مؤرخـ ــيس الـــس   ٢٠٠٤متوز/يوليـ ــة إىل رئـ موجهـ

ــالقرار     مــن  ١٥٣٣رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب

) بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية، حييل ا تقريـر  ٢٠٠٤(
. وأوصــى فريــق اخلــرباء يف تقريــره، يف مجلــة  )١٢(فريــق اخلــرباء

 متعلقــة مبراقبــة احلــدود واجلمــارك ترمــي  أمــور، باختــاذ تــدابري 
احليلولة دون تقدمي مجيع أشـكال املسـاعدة إىل اموعـات     إىل

املســـلحة؛ وتـــدابري ترمـــي إىل ضـــمان فعاليـــة رصـــد ومراقبـــة   
احلركــة اجلويــة؛ وتعزيــز قـــدرة بعثــة منظمــة األمــم املتحـــدة       

مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة؛ وجتديــــد احلظــــر علــــى   يف
 ترة تغطي الوالية املقبلة للبعثة.األسلحة لف

مشـروع   ووجه الرئيس (رومانيا) بعد ذلك االنتباه إىل  
ع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار ، اعتمــــد باإلمجــــا)١٣(قــــرار

)، الذي قرر مبوجبه الـس، متصـرفاً مبوجـب    ٢٠٠٤( ١٥٥٢
 :منها الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور

تثـال األطـراف ملطالبـه الـواردة يف القـرار      قرر، يف ضوء عدم ام  
، ٢٠٠٥يوليـــه  متـــوز/ ٣١)، أن جيـــدد العمـــل، حـــىت ٢٠٠٣( ١٤٩٣

ــرات   ــواردة يف الفقـــ ــام الـــ ــرار   ٢٢إىل  ٢٠باألحكـــ ــن القـــ  ١٤٩٣مـــ
 )؛٢٠٠٤( ١٥٣٣)، ومجيع األحكام الواردة يف القرار ٢٠٠٣(

تشـــرين  ١قـــرر كـــذلك أن يســـتعرض تلـــك التـــدابري حبلـــول    
 ، مث بصفة دورية بعد ذلك؛٢٠٠٤وبر األول/أكت

طلـــب إىل األمـــني العـــام، حتقيقـــاً هلـــذا اهلـــدف، أن يقـــوم،         
ــق       ــادة إنشــاء فري ــاً، بإع ــني يوم ــة، ويف غضــون ثالث ــع اللجن بالتشــاور م

)، لفتــرة ٢٠٠٤( ١٥٣٣مــن القــرار  ١٠اخلــرباء املشــار إليــه يف الفقــرة  
 ؛٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٣١تنتهي يف 

__________ 

  )١٢(  S/2004/551   ــالفقرة ــر عمــال ب ــدم هــذا التقري ــرار   ١٠؛ قُ مــن الق
٢٠٠٤( ١٥٣٣(. 

  )١٣(  S/2004/594. 

ــب إىل فر   ــن  طلـ ــس، عـ ــدم إىل الـ ــرباء أن يقـ ــق اخلـ ــق  يـ طريـ
، تقريرا خطيا عـن تنفيـذ   ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٥اللجنة، قبل 

)، ٢٠٠٣( ١٤٩٣مــن القــرار   ٢٠التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة    
ــها بصــفة خاصــة        ــأمور من ــق ب ــذا الصــدد تتعل مشــفوعاً بتوصــيات يف ه

ن القـــــرار (ز) مـــــ ١٠جـــــب الفقـــــرة القـــــوائم املنصـــــوص عليهـــــا مبو
٢٠٠٤(  ١٥٣٣.( 

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٥٥القــــرار   

ــودة يف  ٥٠١٤األمــن يف جلســته    متــوز/ ٢٩املعق

 ٢٠٠٤يوليه 

ــة    ــودة يف ٥٠١٤يف اجللســــ ــه  ٢٩، املعقــــ متوز/يوليــــ
ــل  ٢٠٠٤ ــي ممثــ ــيت دعــ ــة  ، الــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ مجهوريــ

مشـروع  ومانيا) االنتبـاه إىل  املشاركة فيها، وجه الرئيس (ر إىل
، اعتمــــد باإلمجــــاع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار )١٤(قــــرار

 س فيـــــه إىل)، الـــــذي بعـــــد أن أشـــــار الـــــ٢٠٠٤( ١٥٥٥

مجهورية الكونغو الدميقراطية ظلـت تشـكل ديـداً     احلالة يف أن
 للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة، قرر مجلة أمور منها:

مجهوريـــة  قــرر متديـــد واليــة بعثـــة منظمــة األمـــم املتحــدة يف      
 )٢٠٠٣( ١٤٩٣القـرارين   الكونغو الدميقراطية، علـى النحـو الـوارد يف   

) اللــذين اعتمــدا مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق ٢٠٠٤( ١٥٣٣و 
 ؛٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١  األمم املتحدة، حىت

طلــــــب إىل األمــــــني العــــــام أن يقــــــدم إىل الــــــس، قبــــــل    
 البعثة لواليتها؛، تقريراً عن تنفيذ ٢٠٠٤آب/أغسطس   ١٦

 قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

__________ 

  )١٤(  S/2004/605. 
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٦٥القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٥٠٤٨األم تشــرين  ١املعق

 ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

 تشــــرين األول/ ١، املعقــــودة يف ٥٠٤٨يف اجللســــة   

، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه التقريــــر    ٢٠٠٤أكتـــوبر  
مــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة  اخلــاص الثالــث لأل

آب/أغســطس  ١٦مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، املــؤرخ  يف
موجهـة   ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٣ورسالة مؤرخـة   )١٥(٢٠٠٤

ــن    ــيس جملــس األم ــام إىل رئ . وأدىل األمــني )١٦(مــن األمــني الع
 .)١٧(العام وممثل الواليات املتحدة ببيانني

ــام يف تقريــ     ــني الع ره اخلــاص أن األحــداث  وذكــر األم
األشــهر القليلــة املاضــية أظهــرت أنــه إذا مل تتقــدم العمليــة        يف

ــار.       ــر االي ــرض خلط ــارها وتتع ــن مس ــية، فســتخرج ع السياس
ولـذلك دعـا إىل جتديـد االلتـزام مـن جانـب احلكومـة االنتقاليــة        
ــة      ــراكة كاملـ ــل يف شـ ــدويل بالعمـ ــع الـ ــن واتمـ ــس األمـ وجملـ

ــة االنتقال  ــا    ملســاعدة العملي ــرر إجراؤه ــات املق ــة حــىت االنتخاب ي
. وحـــث كـــذلك احلكومـــة االنتقاليـــة علـــى     ٢٠٠٥عـــام  يف
تعاجل مسألة حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان وشـدد علـى    أن

ــو    ــة الكونغــ ــدا ومجهوريــ ــتعني علــــى حكومــــات أوغنــ أنــــه يــ
الدميقراطية ورواندا أن حتقق تقدماً ملموسـاً لكفالـة وضـع حـد     

. وإذ الحـــظ أن التوقعــــات  لتـــدفق األســـلحة عـــرب حـــدودها    
ــعب ال  يف ــاط الشـ ــن    أوسـ ــذي ميكـ ــدور الـ ــأن الـ ــويل بشـ كونغـ
تضطلع به بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو       أن

الدميقراطيـة مبوجــب واليـة يف إطــار الفصــل السـابع مــن امليثــاق    
__________ 

  )١٥(  S/2005/186 م عمال بالقرار١٥٥٥، املقد )٢٠٠٤(. 

  )١٦(  S/2004/715. 

ــة الكو    )١٧(   ــل مجهوريــ ــي ممثــ ــاركة   دعــ ــة إىل املشــ ــو الدميقراطيــ نغــ
 .االجتماع ولكنه مل يدل ببيان  يف

ــت أي شــريك       ــه يف أي وق ــوم ب ــا ميكــن أن يق ــوق بكــثري م تف
السـالم ألن البعثـة ال ميكنـها    خارجي ملسـاعدة عمليـة إلحـالل    

أن تنفذ العملية االنتقالية بالنيابة عن احلكومة االنتقالية أو تبـث  
االستقرار، أوصى بأن ينظر الـس يف زيـادة القـوام العسـكري     

ــر   ٢٣ ٩٠٠إىل  ١٠ ٨٠٠للبعثــــة مــــن  ــرد، وزيــــادة عنصــ فــ
)١٥(أفراد ٥٠٧فرداً إىل  ١٤٠الشرطة املدنية التابع للبعثة من 

. 

وأعرب األمـني العـام يف رسـالته عـن القلـق مـن البيئـة          
األمنية غري املستقرة السائدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    
ــايو      ــافو يف أيار/مـ ــرت يف بوكـ ــيت تفجـ ــة الـ ــاب األزمـ يف أعقـ
ــة    ــن طائفـ ــوليني مـ ــئني الكونغـ ــزرة الالجـ ــه وجمـ وحزيران/يونيـ

 آب/ ١٣يف  البنيامولنغـه الــيت ارتكبـت يف غاتومبــا ببورونــدي  

أغسطس. وأخذاً يف االعتبار إمكانية وقوع مزيد من التـدهور  
بتناولــه    يف احلالــة، فقــد اقتــرح أن ينظــر الــس، دون املــس     

ملسألة توسيع نطـاق البعثـة يف املسـتقبل، يف اختـاذ قـرار عاجـل       
بشأن نشر تعزيزات طارئة للبعثة، حبيث تتمكن مـن احلصـول   

 .)١٦(ألي شواغل أمنية مباشرةعلى القدرة الالزمة للتصدي 

ووجه الرئيس (اململكة املتحـدة) االنتبـاه إىل مشـروع      
)، ٢٠٠٤( ١٥٦٥، اعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار )١٨(قــرار

ــه الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع     الــذي قــرر مبوجب
 ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:  من

مجهوريــة الكونغــو   قــرر متديــد نشــر بعثــة األمــم املتحــدة يف       
 ؛٢٠٠٥آذار/مارس  ٣١الدميقراطية حىت 

يصـل إىل   فـرد مبـن فـيهم مـا     ٥ ٩٠٠أذن بزيادة قوام البعثة بــ    
 مدنياً؛ ٣٤١

قــرر أن تكــون للبعثــة واليــة جديــدة، دعمــا حلكومــة الوحــدة    
 الوطنية واالنتقال؛
__________ 

  )١٨(  S/2004/774. 
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أذن للبعثة باستخدام مجيع الوسائل الضـرورية لتنفيـذ مهامهـا؛      
ــب إ ــرا إىل الــس يف غضــون شــهر     وطل ــدم تقري ــام أن يق ــني الع ىل األم

 واحد بشأن اإلصالحات الضرورية لتحسني هياكل البعثة؛

ــه اخلــاص،         ــن خــالل ممثل ــوم، م ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم طل
بتنسيق مجيع أنشطة منظومة األمم املتحـدة يف البلـد وأن يقـدم إليـه قبـل      

 يذ والية البعثة؛تقريراً عن تنف ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٨

 قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  

ــام       ــني العـ ــىن األمـ ــرار، أثـ ــروع القـ ــاد مشـ ــد اعتمـ وبعـ
القــرار الــذي اختــذه الــس بزيــادة قــوام البعثـــة، ورأى        علــى 

املـوارد   سيسهم يف حتسني القدرات امليدانية للبعثة، اليت تقـل  أنه
الحـظ أن احلـد   املخصصة هلا كثرياً عمـا يفـي باحلاجـة. ولكنـه     

 ١٦ ٧٠٠األقصى اجلديد الذي متت املوافقة عليه، مبا جمموعـه  
ــبري    ــدر كـ ــل بقـ ــرد، ظـ ــى   فـ ــذي أوصـ ــوة الـ ــتوى القـ دون مسـ

ــه ــايل، ســيت  يف ب ــره. وبالت ــد النظــر   تقري ــة أن تعي ــى البعث حتم عل
نطاق الدعم الـذي ميكنـها أن تـوفره لعمليـة السـالم. وكـرر        يف

ــأن القــوة اإلمج   ــة للعنصــر العســكري  اإلعــراب عــن موقفــه ب الي
احلـد األدىن   هـو  ولعنصر الشـرطة علـى النحـو الـذي أوصـى بـه      

ــو      ــة الكونغـ ــديات يف مجهوريـ ــة للتحـ ــدي بفعاليـ ــالزم للتصـ الـ
ــه يف أن يعــود الــس إىل دراســة      ــة وأعــرب عــن أمل الدميقراطي

 .)١٩(مسألة متطلبات البعثة يف املستقبل بروح إجيابية

ــدة أ    ــات املتحــ ــل الواليــ ــح ممثــ ــد وأوضــ ــده أيــ ن وفــ
على أساس أنه ال يطلب إىل البعثة التعـاون مـع احملكمـة     القرار

 .)٢٠(اجلنائية الدولية
  

__________ 

  )١٩(  S/PV.5048٣و  ٢ ، الصفحتان. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

در عــــن الــــرئيس يف جلســــة جملــــس    بيــــان صــــا   

ــن ــودة يف  ٥٠٩٠  األمـــ ــانون األول/ ٧املعقـــ  كـــ

 ٢٠٠٤ديسمرب 

ـــة    ـــودة يف ٥٠٩٥يف اجللسـ ــانون األول/ ٧، املعقـ  كـ

ة الكونغو الدميقراطيـة  ، اليت دعي ممثل مجهوري٢٠٠٤ديسمرب 
إىل املشــــاركة فيهــــا، وجــــه الــــرئيس (اجلزائــــر) االنتبــــاه إىل  

ــدد ــن عـ ــو    مـ ــة الكونغـ ــن ممثلـــي مجهوريـ ــة مـ ــائل املقدمـ الرسـ
 .)٢١(الدميقراطية ورواندا

ــم الـــس      ــرئيس ببيـــان باسـ . ويف مجلـــة )٢٢(وأدىل الـ
 أورده الس يف البيان أنه:  ما

التقــــارير املتعــــددة  أعــــرب عــــن قلقــــه البــــالغ للغايــــة إزاء       
اجلـــزء  العمليـــات العســـكرية الــيت يقـــوم ـــا اجلــيش الروانـــدي يف   عــن 

 ؛الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية

عســـكرية مـــن هـــذا القبيـــل تتعـــارض   أدان بقـــوة أي أعمـــال  
 قراراته؛  مع

__________ 

الدميقراطيــة، يف رســالة مؤرخــة    أبلــغ ممثــل مجهوريــة الكونغــو     )٢١(  
ــاين/نوفمرب   ٣٠ ــس   ٢٠٠٤تشــرين الث ــيس ال ــة إىل رئ ، موجه

بــأن القــوات النظاميــة الروانديــة قــد عــربت احلــدود الكونغوليــة  
لتشــن هجومــا علــى بلــدة موتونغــو مبقاطعــة كيفــو الشــمالية        

إىل الس عقد جلسة طارئـة ليـدين بقـوة ذلـك اهلجـوم       وطلب
)S/2004/935ــدم ــة    ). وقـــ ــالة مؤرخـــ ــدا، يف رســـ ــل روانـــ ممثـــ

ــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠ ــة إىل رئـــيس جملـــس   ٢٠٠٤تشـ موجهـ
ــو     ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ ــن احلالـ ــة عـ ــاً للحكومـ ــن، عرضـ األمـ

). وأحـــال  ممثـــل روانـــدا، يف رســـالة S/2004/933الدميقراطيـــة (
موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠٤ديســمرب كــانون األول/ ٦مؤرخــة 

الــس، بالغــا صــادراً عــن حكومــة بلــده رداً علــى اإلعــالن       
الصادر عن رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطيـة الـذي دعـا فيـه     
ــزو       ــدي لغـ ــها التصـ ــور منـ ــة ألمـ ــوليني إىل التعبئـ ــع الكونغـ مجيـ

 .)S/2004/951رواندي ألراضي مجهورية الكونغو الدميقراطية (

  )٢٢(  S/PRST/2004/45. 
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ــأن تســـــحب رو    ــة  طالـــــب بـــ ــوات يف مجهوريـــ انـــــدا أي قـــ
 الدميقراطية؛  الكونغو

ات االلتـزام باآلليـات املتعـددة األطـراف     أهاب بكافـة احلكومـ    
 اليت اتفقت على إنشائها؛

حث مجيـع الـدول األعضـاء علـى االمتثـال الكامـل اللتزاماـا          
 )؛٢٠٠٣( ١٤٩٣مبوجب القرار 

رحـــب بـــاخلطوات املتخـــذة للبـــدء يف اخلطـــة الـــيت ترمـــي إىل    
 التعجيل بنـزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية؛

ــاب حبكــوميت رو    ــة إىل   أه ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدا ومجهوري ان
استكشاف سبل لتيسري عودة هؤالء املقاتلني إىل الوطن طواعيـة اسـتنادا   

 إىل اآلليات القائمة؛

طلـــب إىل الســـلطات الكونغوليـــة التعجيـــل بإدمـــاج القـــوات    
ــر املــاحنني علــى     ــة، وشــجع دوائ ــة الكونغــو الدميقراطي املســلحة جلمهوري

 ية والتقنية املنسقة هلذا العمل؛توفري املساعدة املال

أدان الــس أي حماولــة ترمــي إىل تقــويض وحــدة مجهوريــة        
 الكونغو الدميقراطية وسالمتها اإلقليمية.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢املعقودة يف  ٥١٣٣

ــة    ــارس  ٢، املعقــــــودة يف ٥١٣٣يف اجللســــ آذار/مــــ
ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة  ، الــــيت دعــــي٢٠٠٥

املشـــاركة فيهـــا، أدىل الـــرئيس (الربازيـــل) ببيـــان باســـم       إىل
 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢٣(الس

أدان أشد اإلدانة اهلجوم الـذي اسـتهدف دوريـة تابعـة للبعثـة،        
ــة القـــــومي  ــإيتوري يف  والـــــذي نفذتـــــه جبهـــ ــاة االنـــــدماج بـــ ني ودعـــ

أفـراد حفـظ    ، مما أسـفر عـن اغتيـال تسـعة مـن     ٢٠٠٥رباير شباط/ف ٢٥
 السالم البنغالديشيني؛
__________ 

  )٢٣(  S/PRST/2005/10. 

دعا حكومة الوحدة الوطنية واالنتقال إىل املبادرة فـورا باختـاذ     
كافة التدابري الالزمة من أجـل حماكمـة مـرتكيب هـذا اهلجـوم والضـالعني       

الح يف اإلشراف عليه وتدبريه وإىل زيادة دعمها لتنفيذ برنـامج نـزع سـ   
 أفراد ميليشيات إيتوري وإعادة إدماجهم يف اتمع احمللي؛

ــ   ــرام  كفالــة ر كافــة الــدول يف املنطقــة مبســؤوليتها عــن ذكّ احت
 )؛٢٠٠٣( ١٤٩٣حظر توريد األسلحة الذي فرضه القرار رقم 

حث كذلك تلك الدول على كفالـة عـدم اسـتخدام أراضـيها       
ــة     ــة مــن اجلماعــات الكونغولي ــب أي مجاع املســلحة، ال ســيما  مــن جان

إدامــة أجــواء مــن انعــدام   ميليشــيات إيتــوري، الــيت تــؤدي أنشــطتها إىل  
 األمن تؤثر يف املنطقة برمتها؛

أكــد جمــدداً دعمــه الكامــل للبعثــة وحثهــا علــى مواصــلة تنفيــذ   
 واليتها بعزم.

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٥٩٢القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٥١٥٥األم  آذار/ ٣٠املعق

 ٢٠٠٥رس ما

آذار/مـــــارس  ٣٠، املعقـــــودة يف ٥١٥٥يف اجللســـــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه التقريـر السـابع عشـر     ٢٠٠٥

لألمــني العــام عــن بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة        
. ويف ذلـك التقريـر، دعـا األمـني العـام      )٢٤(الكونغو الدميقراطية

لـــى عـــدة احلكومـــة االنتقاليـــة إىل اختـــاذ إجـــراءات حازمـــة ع 
جبهات، وال سـيما فيمـا يتعلـق باالنتخابـات وإصـالح قطـاع       
ــة     ــق باحلالــ ــا يتعلــ ــانون. وفيمــ ــيادة القــ ــيخ ســ ــن وترســ األمــ

ــات    يف ــمن حكومـ ــة إىل أن تضـ ــى احلاجـ ــدد علـ ــوري، شـ إيتـ
أوغندا ورواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة عـدم اسـتغالل    

تمـع  أراضيها لدعم تدفق األسـلحة إىل اإلقلـيم. وطلـب إىل ا   
الدويل أن يضاعف جهـوده الراميـة إىل إصـالح قطـاع األمـن،      
وال ســيما تقــدمي املســاعدة يف جمــال تــدريب القــوات املســلحة  

__________ 

  )٢٤(  S/2005/167 م عمال بالقرار١٥٦٥، املقد )٢٠٠٤(. 
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ــة وتزويــدها باملعــدات، وشــدد    ــة الكونغــو الدميقراطي جلمهوري
        على أن إنشـاء قـوات جـيش وشـرطة متكاملـة ومهنيـة عنصـر

ــد     ــة. وق ــن عناصــر اســتراتيجية خــروج البعث زادت  أساســي م
قدرة البعثة علـى دعـم حفـظ األمـن ومحايـة املـدنيني يف كيفـو        
بشــكل ملحــوظ مــع النشــر الكامــل أللويــة البعثــة يف مقــاطعيت 
ــدول     ــض الـ ــي وبعـ ــاد األفريقـ ــاً أن االحتـ ــن أيضـ ــو. وأعلـ كيفـ
األعضــاء كانــت تقــوم، بالتشــاور مــع األمــم املتحــدة، ببحــث  

ــة الكونغــو الدميقرا   ــة نشــر قــوات يف مجهوري ــرتع  إمكاني ــة ل طي
سالح القـوات املسـلحة الروانديـة السـابقة/إنتراهاموي قسـراً.      
وإذ أكد األمني العام على الـدور الرئيسـي الـذي تؤديـه البعثـة      
يف دعـــم احلكومـــة االنتقاليـــة يف جهودهـــا املبذولـــة للتحضـــري 
لالنتخابات اجلديدة وضمان حكم مسـتقر، أوصـى بـأن ميـدد     

 احدة.الس والية البعثة لفترة سنة و

ــة        ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــل مجهوريـ ــس ممثـ ــا الـ ودعـ
 الرئيس (الربازيل) االنتبـاه إىل  املشاركة يف املناقشة. مث وجه إىل

، اعتمد باإلمجاع ودون مناقشة بوصفه القـرار  )٢٥(مشروع قرار
)، الذي قرر مبوجبه الـس، متصـرفاً مبوجـب    ٢٠٠٥( ١٥٩٢

 :حدة، مجلة أمور منهاالفصل السابع من ميثاق األمم املت

 تشــــــرين األول/ ١قــــــرر متديــــــد واليــــــة البعثــــــة حــــــىت       
 ؛٢٠٠٥  أكتوبر

أعاد تأكيد مطالبته بأن تتعـاون مجيـع األطـراف تعاونـا كـامال        
 مع البعثة يف عملياا وأن تكفل سالمة موظفي األمم املتحدة كلهم؛

شــدد علــى أن البعثــة مــأذون هلــا باســتخدام مجيــع الوســائل         
لتنفيذ مهامهـا وردع أي حماولـة السـتخدام القـوة، وأكـد أنـه        الضرورية

 ميكن للبعثة أن تستخدم تكتيكات احملاصرة والتفتيش ملنع اهلجمات؛

طالب حكوميت أوغندا ورواندا، فضال عن مجهوريـة الكونغـو     
منـــها لـــدعم  الدميقراطيـــة بالعمـــل علـــى وقـــف اســـتخدام أراضـــي كـــل

__________ 

  )٢٥(  S/2005/207. 

شـــطة اجلماعـــات املســـلحة يف انتـــهاكات حظـــر توريـــد األســـلحة أو أن
 املنطقة؛

 قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٢املعقودة يف  ٥١٦٢
  

نيســــان/أبريل  ١٢، املعقــــودة يف ٥١٦٢يف اجللســــة   
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٥

هـا، وجـه الـرئيس (الصـني) االنتبـاه إىل رسـالة       املشاركة في إىل
موجهـــة إىل رئـــيس الـــس  ٢٠٠٥نيســـان/أبريل  ٤مؤرخـــة 

ممثــل روانــدا، حييــل ــا بالغــا صــادراً عــن حكومــة بلــده    مــن
بشــــأن القــــرار الــــذي اختذتــــه القــــوات املســــلحة الروانديــــة  
ــرط      ــد أو شـ ــدون قيـ ــالحها بـ ــرتع سـ ــابقة/إنتراهاموي بـ السـ

 .)٢٦(والعودة إىل رواندا

. )٢٧(وأدىل الـــرئيس بعـــد ذلـــك ببيـــان باســـم الـــس   
 مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  ويف

ــاريخ      ــا بتـ ــادر يف رومـ ــان الصـ ــارس  آذار/ ٣١رحـــب بالبيـ مـ
عن القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، الذي أدانت فيـه أعمـال    ٢٠٠٥

 ــة الــــيت ارت ــادة اجلماعيــ ــام اإلبــ ــالتخلي  ١٩٩٤كبــــت عــ وتعهــــدت بــ
ــة   اللجـــوء إىل اســـتخدام القـــوة  عـــن ووقـــف مجيـــع العمليـــات اهلجوميـ
 رواندا؛  ضد

دعــا القـــوات الدميقراطيــة لتحريـــر روانــدا إىل حتويـــل أقواهلـــا      
وذلــك بـأن تقــوم علــى   ،اإلجيابيـة إىل فعــل وإىل إثبــات التزامهـا بالســالم  

تشــارك يف الربنــامج الــذي  الفــور بتســليم مجيــع أســلحتها إىل البعثــة وأن
ن أجل عـودة أفرادهـا الطوعيـة والسـلمية يف أقـرب وقـت ممكـن        وضع م

 إىل رواندا؛
__________ 

  )٢٦(  S/2005/223. 

  )٢٧(  S/PRST/2005/15. 
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شـــجع اجلماعـــات املســـلحة األخـــرى يف مجهوريـــة الكونغـــو    
أن تفعــل ذلــك  الدميقراطيــة الــيت مل تتخــل بعــد عــن اســتخدام القــوة إىل  

الســـالح والتســـريح   أيضـــا وأن تشـــارك دون إبطـــاء يف بـــرامج نـــزع    
 ؛اإلدماج  وإعادة

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا علــى  حــث حكــوميت   
العمل معا، بالتعاون الوثيق مع البعثـة، الغتنـام الفرصـة املتاحـة هلمـا مـن       
ــة      ــق االســتقرار يف كامــل منطق أجــل اإلســهام يف إحــالل الســالم وحتقي

 البحريات الكربى يف أفريقيا؛

ــوات        ــراد القـ ــودة أفـ ــة عـ ــى كفالـ ــدا علـ ــة روانـ ــث حكومـ حـ
 رير رواندا وإعادة إدماجهم يف اتمع.الدميقراطية لتح

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٥٩٦القــــرار   

 أبريـل/  ١٨املعقـودة يف   ٥١٦٣األمن يف جلسـته  

 ٢٠٠٥نيسان 

ــة    ــودة يف ٥١٦٣يف اجللســـ ــان/أبريل ١٨، املعقـــ نيســـ
ــة   ٢٠٠٥ ــالة مؤرخــ ــه رســ ــدول أعمالــ ، أدرج الــــس يف جــ

ــاير   ٢٥ ــانون الثاين/ينـ ــي  ٢٠٠٥كـ ــة إىل رئـ ــس موجهـ س الـ
)، حييـل  ٢٠٠٤( ١٥٣٣رئيس اللجنة املنشأة عمال بالقرار  من

. ويف ذلـــك التقريـــر، وبــــالنظر   )٢٨(ـــا تقريـــر فريـــق اخلــــرباء   
يشوب املشهد السياسي يف الكونغو من تعقيـدات، وإىل   ما إىل

ــق     ــة، أوصــى فري ــة االنتقالي االخــتالف يف والء أعضــاء احلكوم
حتديـده   متّ احلظر على حنـو مـا   اخلرباء بإعادة النظر يف الغاية من

ــرار جملـــس األمـــن   ــيح  ٢٠٠٣( ١٤٩٣يف قـ ) مـــن أجـــل توضـ
شــروط احلظــر واإلعفــاءات منــه. وأوصــى الفريــق أيضــاً بتعــيني 
مقر القيادة العليـا للجـيش يف كنشاسـا الوكيـل الوحيـد العامـل       
باســم احلكومــة االنتقاليــة واجلــيش املتكامــل يف شــراء املعــدات   

من أشكال املعدات العسكرية والترخيص  احلاسوبية وغري ذلك
__________ 

  )٢٨(  S/2005/30   ــالفقرة ــال بـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــدم هـ ــرار  ٦؛ قُـ ــن القـ مـ
٢٠٠٤( ١٥٥٢(. 

ا. كما ينبغي لس األمن، من أجل تعزيز فعالية آليـة الرصـد   
يوســــع نطــــاق حظــــر توريــــد األســــلحة  وإنفــــاذ احلظــــر، أن 

يشمل كامل إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية، باستثناء  لكي
يب مقر القيادة والبعثة، واإلمدادات بـاملواد غـري املهلكـة والتـدر    

ـــ  ــانية أو محائي ــراض إنسـ ــدداً   ألغـ ــاً عـ ــر أيضـ ــمن التقريـ ة. وتضـ
التوصيات املتعلقة بآليات الرصد، والطـريان املـدين، ونقـاط     من

املراقبـــة علـــى احلـــدود واجلوانـــب املاليـــة، واالجتـــار باألســـلحة  
 .واالنتهاكات، واجلهود الثنائية واإلقليمية والدولية

املشـاركة   طية إىلودعي ممثل مجهورية الكونغو الدميقرا  
مشـــروع  يف املناقشـــة. مث وجـــه الـــرئيس (الصـــني) االنتبـــاه إىل 

ع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار ، اعتمــــد باإلمجــــا)٢٩(قــــرار
)، الذي قرر مبوجبه الـس، متصـرفاً مبوجـب    ٢٠٠٥( ١٥٩٦

 :الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها

 ١٤٩٣مـن القـرار    ٢٠الفقـرة   أعاد تأكيـد التـدابري احملـددة يف     
مبوجــب  ٢٠٠٥متوز/يوليــه  ٣١) والــيت مــدد العمــل ــا حــىت  ٢٠٠٣(

 )؛٢٠٠٤( ١٥٥٢القرار 

ــى      ــدابري منــذ ذاك احلــني فصــاعدا عل أي  قــرر ســريان تلــك الت
جهة متلقية يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وأكـد مـن جديـد     

ــاعدة املا   ــل واملسـ ــمل التمويـ ــاعدة تشـ ــطة  أن املسـ ــتعلقني باألنشـ ــة املـ ليـ
 العسكرية؛

ــدات        ــع شــحنات األســلحة واملع ــل مســتقبال مجي رســرر أال ت ق
املتصـلة ـا الـيت مت التـرخيص هلــا وتطـابق االسـتثناءات املنصـوص عليهــا        

(أ) مــن القــرار إال إىل املواقــع املتلقيــة الــيت تعينــها حكومــة    ٢يف الفقــرة 
ـــ  ــال، بالتنسـ ــة واالنتقــ ــعار   يق مــــعالوحــــدة الوطنيــ ــة، وبعــــد إشــ البعثــ

 مسبقاً؛  اللجنة

ــيما  قـــرر أيضـــاً أن حتـــتفظ كـــل حكومـــة يف املنطقـــة، وال    سـ
حكومات الدول املتامخة إليتـوري ومقـاطعيت كيفـو، وكـذلك حكومـة      

__________ 

  )٢٩(  S/2005/245. 
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مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، بســجل يســتعرض مــن خاللــه كــل مــن  
دمــة مــن اللجنــة وفريــق اخلــرباء مجيــع املعلومــات املتعلقــة بــالرحالت القا 

ــودة يف مجهوريــــة الكونغــــو       ــيها واملتوجهــــة إىل جهــــات مقصــ أراضــ
الدميقراطيــــة، وكــــذلك الــــرحالت القادمــــة مــــن مجهوريــــة الكونغــــو  

 الدميقراطية واملتوجهة إىل جهات مقصودة يف أراضي تلك الدول؛

قرر مطالبة مجيع الدول بأن تتخـذ، خـالل فتـرة إنفـاذ التـدابري        
ري الالزمة ملنع مجيـع األشـخاص الـذين تعتـربهم     املشار إليها أعاله، التداب

اللجنة خمالفني للتدابري اليت اختذا الدول األعضاء، مـن دخـول أراضـيها    
 أو عبورها؛

قــرر أن جتمــد مجيــع الــدول فــورا، خــالل فتــرة إنفــاذ التــدابري،   
األمـــوال واألصـــول املاليـــة واملـــوارد االقتصـــادية األخـــرى املوجـــودة يف 

ا مـن تــاريخ اختــاذ هـذا القــرار، والـيت ميلكهــا أو يــتحكم    أراضـيها اعتبــار 
 ة.فيها بصورة مباشرة أو غري مباشرة األفراد الذين حتددهم اللجن

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٩املعقودة يف  ٥٢١٨

ــة    ــودة يف ٥٢١٨يف اجللسـ ــه  ٢٩، املعقـ حزيران/يونيـ
جـــدول أعمالـــه التقريـــر اخلــــاص     ، أدرج الـــس يف ٢٠٠٥

ــؤرخ    ــام، املـــ ــني العـــ ــايو  ٢٦لألمـــ ــأن ٢٠٠٥أيار/مـــ ، بشـــ
. وقال األمـني  )٣٠(االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

العام، يف التقرير اخلاص، إنه على الرغم من التحديات األمنيـة  
والتنفيذية والسياسية، فإن يف اإلمكان، بتركيز ودعـم كـافيني   

ــة  ــن احلكوم ــدوليني،     م ــن الشــركاء ال ــة، ومبســاعدة م االنتقالي
إجراء االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف غضـون  
  يئــة الظــروف فتــرة زمنيــة معقولــة. وأكــد علــى أن مســؤولية

وكـذا   ،الضرورية لالستقرار يف فترة ما بعـد العمليـة االنتقاليـة   
ــة  جنــاحِ العمليــة االنتخابيــة تقــع علــى عــاتق احلكومــة   االنتقالي

__________ 

  )٣٠(  S/2005/320 ،ــد مـــــــن القـــــــرار   ٦م عمـــــــال بـــــــالفقرة  املقـــــ
٢٠٠٤(  ١٥٥٢(. 

املقــام األول. ورحــب بــإقرار دســتور يرســي نظامــاً يكفــل    يف
الضـــوابط واملـــوازين مـــا بـــني الفـــروع التنفيـــذي والتشـــريعي  
والقضائي ويقيم توازناً للقوى يف الفـرع التنفيـذي للحكومـة.    
ــة إصــالح القطــاع األمــين.      وأعــرب أيضــاً عــن قلقــه إزاء حال

عثة يف نـزع سـالح أكثـر    أكد على الدور الذي تقوم به الب وإذ
مقاتل يف إيتوري وتعزيز البيئة األمنية يف كيفـو   ١٢ ٠٠٠من 

ــوام      ــادة القـ ــس بزيـ ــى الـ ــة، أوصـ ــو اجلنوبيـ ــمالية وكيفـ الشـ
ــة ليصــل جمموعــه إىل    ــرداً. ورأى  ١٩ ٢٩٠العســكري للبعث ف

األفراد العسكريني اإلضافيني، الـذين لـن ينشـروا إال مؤقتـاً      أن
ت وبعدها مباشـرة، قـد يضـطلعون بـدور     خالل فترة االنتخابا

هام يف كفالة االستقرار يف املنـاطق الـيت سـرعان مـا يضـطرب      
األمن فيها ويف متكني مجهـور النـاخبني مـن احلـق يف املشـاركة      
ــة       ــراد البعث ــن أف ــة أم ــة، وكــذلك يف كفال ــة االنتخابي يف العملي
ــثرية املخـــاطر.      ــاطق الكـ ــرين يف املنـ ــدوليني اآلخـ ــراد الـ واألفـ

وة على ذلك، أوصى بتعزيز عنصر الشرطة املدنيـة التـابع   وعال
ــة بإضــافة  فــرداً مــن أفــراد الشــرطة املدنيــة ومخــس    ٢٦١للبعث

وحدات نظامية للنـهوض بأنشـطة التـدريب وبنـاء املؤسسـات      
 على الصعيدين املركزي وامليداين.

ودعــــــي ممثــــــل مجهوريــــــة الكونغــــــو الدميقراطيــــــة    
 الـرئيس (فرنسـا) ببيـان باسـم     املشاركة يف املناقشـة. وأدىل  إىل

 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣١(الس

أحـاط علمــاً بــالقرار املشـترك الــذي توصــل إليـه جملســا برملــان      
ــة الكونغــو الدميقراطيــة يف   ــه  ١٧مجهوري ، القاضــي ٢٠٠٥حزيران/يوني

يت كـــــان مـــــن املقـــــرر انقضـــــاؤها يف بتمديـــــد الفتـــــرة االنتقاليـــــة الـــــ
 ملدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة؛ ٢٠٠٥يران/يونيه حز  ٣٠

__________ 

  )٣١(  S/PRST/2005/27. 
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القـرار، وحـث    دعا مجيع األطراف الكونغولية إىل احترام هـذا   
املرشحني واألحزاب السياسية على وجـه اخلصـوص علـى االمتنـاع عـن      

 أي عمل من شأنه أن يعكر صفو هذه العملية؛

كــل حــث مجيــع األطــراف واملؤسســات االنتقاليــة علــى بــذل    
ــراع الــذي     ــزمين لعمليــات االقت ــة التقيــد بدقــة باجلــدول ال اجلهــود لكفال
وضــعته اللجنــة االنتخابيــة املســتقلة، وعلــى الشــروع، بوجــه خــاص، يف  

 التحضري لالستفتاء على مشروع الدستور يف أقرب وقت ممكن؛

دعـــا الســـلطات االنتقاليـــة إىل التعجيـــل بتنفيـــذ اإلصـــالحات    
 مشروع قانون االنتخابات ودمج قوات األمن؛املتبقية، وخباصة إعداد 

ناشـــد الســـلطات الكونغوليـــة ممارســـة مراقبـــة فعالـــة وشـــفافة   
وشاملة على مالية الدولة، وشـجعها علـى أن تواصـل إجـراء مشـاورات      
مـــع شـــركائها الـــدوليني، يف ظـــل االحتـــرام الكامـــل لســـيادة مجهوريـــة 

زيـز الـدعم يف جمـال    الكونغو الدميقراطية، وأن تضـع ترتيبـات موثوقـة لتع   
 احلكم الرشيد واإلدارة االقتصادية الشفافة.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٣املعقودة يف  ٥٢٢٦

متوز/يوليــــــه  ١٣، املعقــــــودة يف ٥٢٢٦يف اجللســــــة   
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ٢٠٠٥

ئيس (اليونــــان) ببيــــان باســــم املشــــاركة فيهــــا، أدىل الــــر إىل
 . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣٢(الس

ــن         ــرب م ــا يق ــيت راح ضــحيتها م ــة املذحبــة ال أدان أشــد اإلدان
 متـوز/  ٩لنساء واألطفـال، والـيت وقعـت يف    مخسني شخصاً، جلهم من ا

 يف قرية نتولومامبا، جبمهورية الكونغو الدميقراطية؛ ٢٠٠٥يوليه 

ــب مــ    ــو     طل ــة الكونغ ــام جلمهوري ــني الع ــل اخلــاص لألم ن املمث
 أقرب وقت ممكن؛  يف الدميقراطية حتديد احلقائق وإبالغ الس ا

طلب إىل السلطات الكونغولية التعجيل مبقاضاة مـرتكيب هـذه     
 اجلرائم واملسؤولني عنها وتقدميهم إىل العدالة؛

__________ 

  )٣٢(  S/PRST/2005/31. 

ــيت تشـــنها          ــد للـــهجمات الـ ــع حـ ــى ضـــرورة وضـ ــدد علـ شـ
 ت املسلحة على السكان احملليني؛اجلماعا

طالب القوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا بـأن تتقيـد بـااللتزام         
الذي تعهدت به يف روما بوضع حد للـرتاع املسـلح والقيـام دون تـأخري     

 بتسوية مسألة عودة مقاتليها إىل رواندا.
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦١٦القــــرار   

ــودة ٥٢٤٣األمــن يف جلســته    متــوز/ ٢٩يف  املعق

 ٢٠٠٥يوليه 

ــة     ــالة مؤرخـ ــه  ٢٦يف رسـ ــة  ٢٠٠٥متوز/يوليـ موجهـ
رئيس الـس، أحـال رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار         إىل

. ويف هــذا التقريــر، )٣٣() تقريــر فريــق اخلــرباء ٢٠٠٤( ١٥٣٣
شـدد فريــق اخلــرباء علــى أمهيــة التعــاون فيمــا بــني دول منطقــة  

اكات أحكـــام حظـــر  الـــبحريات الكـــربى يف مكافحـــة انتـــه   
األســلحة. ولــئن أثــىن الفريــق علــى قيــام اللجنــة الثالثيــة وآليــة  
ــة املشــتركة بتحســني ســبل التواصــل فيمــا بــني     التحقــق الثنائي
احلكومات، أعرب عـن االعتقـاد بـأن حظـر األسـلحة يتطلـب       
آليــة مرنــة ودائمــة مــن أجــل تقاســم للمعلومــات ال لــبس فيــه   

ــدول علـــى ال     ــاون بـــني الـ ــراءات تعـ ــعيدين التعبـــوي  وإجـ صـ
والسياسي. وأوصى فريق اخلـرباء مبـا يلـي: اإلبقـاء علـى نظـام       
ــة؛ واعتمــاد     ــرة االنتخابي اجلــزاءات القــائم حــىت فيمــا بعــد الفت
الســـبل الكافيـــة لكـــي تقـــوم البعثـــة باالنتشـــار علـــى احلـــدود  

مطــارات مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لــدعم هياكــل       ويف
عل ورصد اـال اجلـوي وأنشـطة    اجلمارك الوطنية القائمة بالف

املطـــارات؛ وضـــع نظـــم تتبـــع معـــززة خاصـــة جبميـــع املـــوارد  
الطبيعيــــة املهمــــة جلمهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة بتوجيــــه  

احلكومــة الــيت ينبغــي أن يطلــب إليهــا أن تقــدم تقــارير         مــن
__________ 

  )٣٣(  S/2005/436   ــالفقرة ــر عمــال ب ــدم هــذا التقري ــرار   ٢٢؛ قُ مــن الق
٢٠٠٥( ١٥٩٦(. 
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اللجنة بشأن وضـع وتنفيـذ هـذه الـنظم؛ وتوجيـه حكومـة        إىل
ية لطلب إىل منظمة الطـريان املـدين   مجهورية الكونغو الدميقراط

الــدويل ملســاعدا يف إتاحــة اخلــربات التقنيــة الالزمــة لتحســني  
معــايري أمــن الطــريان الــوطين؛ وتقــدمي كــل مــن البنــك الــدويل   
ومنظمة الطريان املدين الدويل وغريمها من املنظمـات األخـرى   
املتعددة األطراف للمسـاعدة إىل احلكومـة االنتقاليـة مـن أجـل      

 طوير قدرة هيئة الطريان املدين التابعة هلا.ت

ــة    متوز/يوليـــــه  ٢٩املعقـــــودة يف  ٥٢٤٣ويف اجللســـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه الرســالة املــذكورة     ٢٠٠٥

أعاله، ودعا ممثل مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة إىل املشـاركة    
 يف املناقشة.

ــاه الــس إىل مشــروع       ــان) انتب ــرئيس (اليون ووجــه ال
ــر ــرار     )٣٤(ارقـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ ، اعتمـ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٦١٦
 الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

ــرر أن جيــدد العمــل، حــىت      ــه  ٣١ق بأحكــام  ٢٠٠٦متوز/يولي
)، وأعـــاد تأكيـــد  ٢٠٠٣( ١٤٩٣مـــن القـــرار   ٢٢إىل  ٢٠الفقـــرات 

 )؛٢٠٠٥( ١٥٩٦من القرار  ١٦إىل  ١٣و  ١٠و  ٦و  ٢لفقرات ا

طلــب إىل األمــني العــام أن يقــوم، يف غضــون ثالثــني يومــا،         
 كــــانون الثــــاين/ ٣١تنتــــهي يف  بإعــــادة إنشــــاء فريــــق اخلــــرباء لفتــــرة

أعضــاء فريــق  ، مســتعينا يف ذلــك بالدرايــة الــيت يتمتــع ــا  ٢٠٠٦ ينــاير
 )؛٢٠٠٥( ١٥٩٦اخلرباء املنشأ عمال بالقرار 

طلب إىل فريـق اخلـرباء أن يواصـل االضـطالع بواليتـه احملـددة         
علــى آخــر  ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٠يف إطــالع اللجنــة حبلــول  

التطــورات املتصــلة بأعمالــه، وأن يقــدم إىل الــس، عــن طريــق اللجنــة،  
، تقريـرا خطيـا عـن أمـور مـن بينـها       ٢٠٠٦كانون الثاين/ يناير  ١٠قبل 

__________ 

  )٣٤(  S/2005/493. 

مصـــادر التمويــل الـــيت تــوفر األمـــوال الالزمــة لالجتـــار     عــن  معلومــات 
 املشروع باألسلحة.  غري
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٢١القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٥٢٥٥األم ــول/ ٦املعق  أيل

 ٢٠٠٥سبتمرب 

أيلول/ســــبتمرب  ٦، املعقــــودة يف ٥٢٥٥يف اجللســــة   
ر ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه التقريــ ٢٠٠٥

اخلاص لألمـني العـام بشـأن االنتخابـات يف مجهوريـة الكونغـو       
ــة ــو    )٣٥(الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــل مجهوريــ ــس ممثــ ــا الــ . ودعــ

 الدميقراطية إىل املشاركة يف املناقشة.

ــروع       ــاه إىل مشــ ــبني) االنتبــ ــرئيس (الفلــ ــه الــ مث وجــ
ــرار ــرار     )٣٦(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ ، اعتمـ

رر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  )، الذي ق٢٠٠٥( ١٦٢١
 الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

ــم املتحـــدة يف     ــة األمـ ــة منظمـ ــوام بعثـ ــادة قـ ــة  أذن بزيـ مجهوريـ
ــه     ــا جمموع ــة مب ــو الدميقراطي ــا يصــل إىل     ٨٤١الكونغ ــردا، يشــملون م ف

فـردا،   ١٢٥مخس وحدات من الشرطة املشكلة تضم كل واحـدة منـها   
 جانب أفراد الشرطة اإلضافيني؛ إىل

طلب إىل األمني العام أن يتخـذ اإلجـراءات الضـرورية خلفـض       
ــراد أو   ــارا مــن    هــذه األعــداد اإلضــافية مــن األف ــوطن اعتب إعادــا إىل ال

 على أقصى تقدير؛ ٢٠٠٦متوز/يوليه   ١

أذن للبعثـــة بـــأن تقـــوم، وفقـــاً للتوصـــية ولواليتـــها احملـــددة يف   
)، وبتنسـيق وثيـق   ٢٠٠٤( ١٥٦٥(ج) من القرار  ٧(و) و  ٥الفقرتني 

إضــايف إىل اللجنــة    مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بتقــدمي دعــم      
 املستقلة لالنتخابات من أجل نقل املواد االنتخابية.

  
__________ 

  )٣٥(  S/2005/320  وAdd.1. 

  )٣٦(  S/2005/555. 
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٢٨القــــرار   

 أيلـول/  ٣٠املعقـودة يف   ٥٢٧٢األمن يف جلسته 

 ٢٠٠٥سبتمرب 

، قــــدم األمــــني العــــام ٢٠٠٥ل/ســــبتمرب أيلو ٢٦يف   
تقريــــره التاســــع عشــــر عــــن بعثــــة منظمــــة األمــــم املتحــــدة  

، الـذي قـال فيـه إنـه علـى      )٣٧(مجهورية الكونغو الدميقراطية يف
الرغم من حاالت التأخري النامجـة إىل حـد كـبري عـن املشـاكل      
اللوجسـتية، حتقــق تقــدم مشــجع حــىت ذلــك الوقــت يف عمليــة  

ــاخبني، وهــو  مــا شــكل خطــوة هامــة حنــو إجــراء    تســجيل الن
انتخابات دميقراطيـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. ورأى     
أنه من الضروري مبكان أن تقـوم احلكومـة االنتقاليـة والربملـان     
باعتماد التشريعات الالزمة، مبا فيها قـانون االنتخابـات، بأقـل    
قدر ممكن من التأخري حىت يتسىن تنظيم االنتخابـات يف موعـد   

. ويف ذلـك السـياق، عملـت    ٢٠٠٦ال يتجاوز حزيران/يونيـه  
البعثة على توسيع دورها الشـامل لنطـاق البلـد يف جمـال إمـداد      
ــن    ــريه مـ ــدعم اللوجســـيت وغـ ــتقلة بالـ ــة املسـ ــة االنتخابيـ اللجنـ
أشــكال الــدعم. والحــظ األمــني العــام أيضــاً أنــه كــان جيــري   

لوطنيـة  كبري من التقـدم يف جمـال تـدريب الشـرطة ا     إحراز قدر
الكونغولية اليت كانت ستتوىل تـوفري األمـن أثنـاء االنتخابـات.     
وإذ الحظ األمـني العـام أنـه يلـزم تعزيـز قـدرة البعثـة عسـكرياً         
للتصــــدي للتهديــــدات الــــيت تطرحهــــا اجلماعــــات املســــلحة 

كاتنغــــا واملســـــامهة يف إشـــــاعة أجـــــواء األمـــــن الالزمـــــة   يف
مــل يف أن ينظــر لالنتخابــات يف هــذه املقاطعــة، أعــرب عــن األ

جملس األمن على النحو الواجب يف توصيته الداعيـة إىل زيـادة   
ـــما قــدره    ــة ب ــدياً. وشــدد كــذلك   ٢ ٥٨٠قــوام قــوة البعث جن

أمهية احلكم الرشيد ورأى أنه ينبغـي للحكومـة االنتقاليـة     على
__________ 

  )٣٧(  S/2005/603ــالق، قُــــــــد ــال بــــــ ) ٢٠٠٤( ١٥٦٥رارين م عمــــــ
 .)٢٠٠٥( ١٥٩٢ و

أن تقـوم، يف األشــهر الــيت تبقــت مــن عمــر املرحلــة االنتقاليــة،  
الدولة يف مجيع أحناء البلـد وحتسـني   بالتركيز على بسط سلطة 

تقــدمي اخلــدمات األساســية إىل الســكان. وأشــار األمــني العــام   
ــة اإلنســانية املتواصــلة ”كــذلك إىل  ــد، وأكــد   “الكارث يف البل

ــة      مــن ــات املســلحة األجنبي ــزع ســالح اجلماع ــة ن ــد أمهي جدي
إقليم مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وتسـرحيها. وأفـاد بأنـه       يف

عــض التقــدم يف جمــال إصــالح القــوات املســلحة ودعــا  أحــرِز ب
الشركاء الدوليني إىل تقدمي املزيد من الدعم إلصـالح القطـاع   
ــتفتاء        ــراء االسـ ــرر إجـ ــن املقـ ــه مـ ــس بأنـ ــغ الـ ــين. وأبلـ األمـ

الدســـتور قبـــل انقضـــاء فتـــرة التمديـــد األوىل للمرحلـــة   علـــى
ن كانون األول/ديسمرب وأنـه يـرجح أن يكـو    ٣١االنتقالية يف 

الربملــان قــد صــوت حينئــذ علــى التمديــد الثــاين واألخــري هلــذه  
املرحلة لفترة ستة أشهر، ملنح اللجنة االنتخابية املستقلة فرصة 
تنظــيم االنتخابــات. ويف هــذا الســياق، أوصــى بتمديــد واليــة   

، ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١البعثــة لعــام آخــر، أي حــىت 
بعد املرحلـة االنتقاليـة    يشمل فترة ما قبل االنتخابات وفترة ما

 مباشرة اليت تعقب تنصيب احلكومة اجلديدة.

ــة    ــودة يف  ٥٢٧٢ويف اجللسـ ــبتمرب  ٣٠املعقـ أيلول/سـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

املـــذكور أعـــاله ودعـــا ممثـــل مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة  
 املشاركة يف املناقشة.  إىل

 ،)٣٨(لبني) االنتباه إىل مشروع قـرار ووجه الرئيس (الف  
 ١٦٢٨اعتمــــد باإلمجــــاع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار     

)، الـــذي أورد فيـــه الـــس أن احلالـــة يف مجهوريـــة     ٢٠٠٥(
الكونغــو الدميقراطيــة ظلــت تشــكل ديــداً للســالم واألمــن       
الدوليني يف املنطقة، فقـرر، يف مجلـة أمـور ، متديـد واليـة بعثـة       

حــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة حــىت منظمــة األمــم املت
__________ 

  )٣٨(  S/2005/614. 
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ــوبر  ٣١ ــرين األول/أكتـ ــوارد يف ٢٠٠٥تشـ ــو الـ  ، علـــى النحـ

ــرارات   ١٥٩٦) و ٢٠٠٥( ١٥٩٢) و ٢٠٠٤( ١٥٦٥القــــ

)، املتخـــــذة مبوجـــــب الفصـــــل  ٢٠٠٥( ١٦٢١) و ٢٠٠٥(
 السابع من ميثاق األمم املتحدة؛ وإبقاء املسألة قيد نظره.

  
جملـــس األمـــن  بيـــان صـــادر عـــن الـــرئيس يف جلســـة   

تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ٤املعقـــــــودة يف  ٥٢٧٥

٢٠٠٥ 

ـــة    ـــودة يف ٥٢٧٥يف اجللسـ ــرين األ ٤، املعقـ  /ولتشـ

، الــيت دعــي ممــثال أوغنــدا ومجهوريــة الكونغــو  ٢٠٠٥أكتــوبر 
ــرئيس     ــه الــ ــا، وجــ ــاركة فيهــ ــدا إىل املشــ ــة وروانــ الدميقراطيــ

ـــ    ــني الع ــر لألمـ ــع عشـ ــر التاسـ ــاه إىل التقريـ ــا) االنتبـ ام (رومانيـ
بعثــــة منظمــــة األمــــم املتحــــدة يف مجهوريــــة الكونغــــو   عــــن

ــة ــاين/أكتوبر   ٣وإىل رســالة مؤرخــة   )٣٩(الدميقراطي تشــرين الث
ــة     ٢٠٠٥ ــل مجهوري ــيس جملــس األمــن مــن ممث موجهــة إىل رئ

 .)٤٠(الكونغو الدميقراطية

. ويف مجلــة مــا )٤١(وأدىل الــرئيس ببيــان باســم الــس   
 أورده الس يف البيان أنه:

عـــن قلقـــه إزاء وجـــود مجاعـــات مســـلحة أجنبيـــة يف   أعـــرب  
 ؛مجهورية الكونغو الدميقراطية

__________ 

  )٣٩(  S/2005/603. 

  )٤٠(  S/2005/620     لت هذه الرسـالة احتجاجـاً علـى املالحظـات؛ أُرس
اليت أدىل ا رئـيس أوغنـدا والـيت مفادهـا أن اجلـيش األوغنـدي       

طيـــــة  ســـــيجتاز احلـــــدود مـــــع مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقرا    
كونغـو الدميقراطيـة وبعثـة منظمـة     حكومة مجهوريـة ال  تقم مل إذا

األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، يف غضــون      
 .شهرين، برتع سالح متمردي جيش الرب للمقاومة

  )٤١(  S/PRST/2005/46. 

 ٢٠٠٥أيلول/ســـبتمرب  ١٦رحـــب بـــالقرار الـــذي اختذتـــه يف   
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وأوغنــدا وروانــدا وبورونــدي، متصــرفة   

ـــ  ــة الثالثيـــ ــار اللجنــــ ــد   يف إطــــ ــد، بتحديــــ ــد واحــــ ــتركة زائــــ ة املشــــ
ــبتمرب  ٣٠ ــ ٢٠٠٥أيلول/سـ ــة   موعـ ــوات الدميقراطيـ ــام القـ ــاً لقيـ داً ائيـ

واجهت تدابري ترمـي إىل محلـها علـى     لتحرير رواندا برتع سالحها وإال
 ؛القيام بذلك

طالب القوات الدميقراطية لتحرير رواندا بالقيام طواعيـة بـرتع     
 تأخري أو شروط مسبقة؛  سالح أفرادها وإعادم إىل رواندا دون أي

ميقراطيـة لتحريـر روانـدا الكامـل مـع      طالب بتعاون القوات الد  
فيمـا يتعلـق بإلقــاء    سـيما  احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا يف أروشـا، ال     

 يزالون طلقاء وترحيلهم؛ القبض على املتهمني الذين ال

الحـــظ مــــع القلـــق توغــــل أفــــراد جـــيش الــــرب للمقاومــــة      
ــاعتزام القــوات املســلحة      يف ــة، ورحــب ب ــة الكونغــو الدميقراطي  مجهوري

بعثـة منظمـة األمـم     الكونغولية نـزع أسـلحة هـذه اجلماعـة بالتعـاون مـع      
 املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وطبقا لواليتها؛

أهاب بكافة اجلماعات املسـلحة يف منطقـة الـبحريات الكـربى       
يف أفريقيــا أن تعمــل دون تــأخري علــى إلقــاء أســلحتها واالنضــمام إىل       

 اجلارية يف املنطقة. عمليات االنتقال السياسي
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٣٥القــــرار   

تشـرين   ٢٨املعقـودة يف   ٥٢٩٦األمن يف جلسته 

 ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

 تشـــرين األول/ ٢٨، املعقــودة يف  ٥٢٩٦يف اجللســة    

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه مــرة أخــرى ٢٠٠٥أكتــوبر 
ــة       ــة منظم ــن بعث ــام ع ــني الع ــر التاســع عشــر لألم ــم  التقري األم

 .)٤٢(املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
__________ 

  )٤٢(  S/2005/603. 
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ووجــــه الــــرئيس (رومانيــــا) االنتبــــاه إىل مشــــروع       
ــرار ــرار     )٤٣(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ ، اعتمـ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٥٣٥
 الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

واليــة بعثـــة منظمــة األمـــم املتحــدة يف مجهوريـــة     قــرر متديـــد   
 ؛٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٣٠الكونغو الدميقراطية حىت 

 فرد؛ ٣٠٠أذن بزيادة يف القوام العسكري للبعثة قدرها   

طلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ اخلطـوات الضـرورية خلفــض         
ــراد أو   ــارا مــن   هــذه األعــداد اإلضــافية مــن األف ــوطن اعتب  إعادــا إىل ال

ــه  ١ ــدم إىل الــس     ٢٠٠٦متوز/يولي قبــل  علــى أقصــى تقــدير، وأن يق
 تقريراً عن التقييم الذي سيجرى هلذا الغرض؛ ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ١

أهــاب باملؤسســات االنتقاليــة ومجيــع األطــراف الكونغوليــة أن   
تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية، وأن تضمن التقيـد الصـارم   

 قتراع الذي وضعته اللجنة االنتخابية املستقلة؛باجلدول الزمين لال

طنيــــة واالنتقـــــال إىل إصـــــالح  دعــــا حكومـــــة الوحـــــدة الو   
 األمين؛  القطاع

ــوة يف       ــدمي  أهــاب باجلهــات املاحنــة أن تواصــل االخنــراط بق تق
املساعدة الضرورية إلدماج وتدريب وجتهيز القـوات املسـلحة والشـرطة    

 ية؛الوطنية جلمهورية الكونغو الدميقراط

ــدمي املســاعدة،        ــة مواصــلة إســداء املشــورة وتق ــب إىل البعث طل
وكــذلك تقــدمي الــدعم الضــروري، لضــمان فعاليــة متابعــة االجتمــاع        

بني هيئـة الرئاسـة واللجنـة الدوليـة      ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١املعقود يف 
لـدعم العمليــة االنتقاليـة، مــن أجـل تعزيــز دعـم أســاليب احلكـم الرشــيد      

 ادية الشفافة؛واإلدارة االقتص

 قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

__________ 

  )٤٣(  S/2005/665. 

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٤٩القــــرار   

األمــــن والبيــــان الــــذي أدىل بــــه رئــــيس الــــس  

 كانون األول/ ٢١املعقودة يف  ٥٣٤٠اجللسة   يف

 ٢٠٠٥ديسمرب 

 كــانون األول/ ٢١، املعقـــودة يف ٥٣٤٠يف اجللســـة   

مجهورية الكونغو الدميقراطيـة  ، اليت دعي ممثل ٢٠٠٥ديسمرب 
ــاه     ــرئيس (اململكــة املتحــدة) االنتب إىل املشــاركة فيهــا، وجــه ال

، اعتمـد باإلمجـاع ودون مناقشـة بوصـفه     )٤٤(مشروع قرار إىل
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً      ٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار 

ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مجلـــة   مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن 
 :منها  أمور

ألحكـــــام الـــــواردة يف الفقـــــرات يشـــــمل تطبيـــــق ا قـــــرر أن  
)، يف فتــــرة تنتــــهي يف ٢٠٠٥( ١٥٩٦مــــن القــــرار  ١٦إىل  ١٣ مــــن
تقـرره اللجنـة    ، األفراد التايل وصفهم، حسب ما٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١

ــرار   ــب القــ ــأة مبوجــ ــيون   ): (أ)٢٠٠٤( ١٥٣٣املنشــ ــادة السياســ القــ
مجهوريــــة والعســــكريون للجماعــــات املســــلحة األجنبيــــة النشــــطة يف  

القـادة السياسـيون والعسـكريون للمليشـيات      الكونغو الدميقراطية؛ (ب)
 الكونغولية اليت تتلقى دعما من خارج مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

قرر أال تنطبـق التـدابري املفروضـة الـواردة أعـاله، باإلضـافة إىل         
 )، إذا٢٠٠٥( ١٥٩٦مـن القـرار    ١٣التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة   

أذنت اللجنة مسبقاً، وعلى أساس كل حالـة علـى حـدة، بعبـور األفـراد      
ــون جنســيتها، أو املشــاركني يف      ــيت حيمل ــة ال ــدين إىل أراضــي الدول العائ
اجلهود املبذولة لتقدمي املسؤولني عن انتهاكات جسـيمة لقـانون حقـوق    

 اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل إىل العدالة؛

مـن   ١٨ لجنة املنصوص عليها يف الفقـرة قرر أن تشمل مهام ال  
 ) األحكام الواردة أعاله؛٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 

__________ 

  )٤٤(  S/2005/810. 
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طلب إىل األمني العام وإىل فريق اخلرباء املنشـأ مبوجـب القـرار      
) أن يقومـــا مبســـاعدة اللجنـــة يف حتديـــد أمســـاء القـــادة  ٢٠٠٤( ١٥٣٣

 املشار إليهم أعاله؛

مــن القــرار يف  ٥إىل  ٢قــرر أن يبــدأ ســريان أحكــام الفقــرات   
ــاير   ١٥ ــانون الثاين/ين ــس بــأن      ٢٠٠٦ك ــام ال ــني الع ــا مل يبلــغ األم م

عملية نـزع سالح اجلماعات األجنبية املسـلحة وامليليشـيات الكونغوليـة    
 النشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية قد شارفت على االنتهاء؛

ــه  ٣١قــرر أن يقــوم، يف موعــد ال يتجــاوز     ، ٢٠٠٦متوز/يولي
حـرز مـن تقـدم    مـا ي  ضـوء  تعراض التدابري املنصوص عليها أعاله، يفباس

مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وال سـيما     يف عملية السالم واالنتقال يف
 فيما يتعلق بنـزع سالح اجلماعات املسلحة األجنبية.

، ويف مجلـة  )٤٥(وأدىل الرئيس أيضا ببيان باسـم الـس    
 ما أورده الس يف البيان أنه:

ــاح         ــة لنجـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــعب مجهوريـ ــى شـ ــىن علـ أثـ
 ؛االستفتاء بشأن مشروع الدستور

جماـة   أشاد بعمل اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة الـيت متكنـت مـن        
ــه     ــدعم لوجيســيت مشــهود ال ســابق ل ــة   هــذا التحــدي، ب ــه بعث ــدا ب أم

ــة ــة الكون  منظمـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــاعدة  األمـ ــة ومبسـ ــو الدميقراطيـ غـ
 الدويل؛  تمعا

أشار إىل تأييده إلجـراء االنتخابـات يف الشـهور املقبلـة، وهـي        
ـــ  ــرة االنتقاليــــــة يف  انتخابــــــات ينبغــــــي أن جتــــــرى قبـــ ــة الفتــــ ل ايــــ

 ؛٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٣٠

حث حكومـة الوحـدة الوطنيـة واالنتقـال علـى تلبيـة تطلعـات          
ــن    ــذل قصــارى جهودهــا م ــويل وب ــة إجــراء   أجــل الشــعب الكونغ كفال

قتراعات املقبلة وفقا للجدول الـزمين الـذي حددتـه اللجنـة االنتخابيـة      اال
 املستقلة.

  
__________ 

  )٤٥(  S/PRST/2005/66. 

ــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن          بي

 ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٥املعقودة يف  ٥٣٥٦

كــــــــانون  ٢٥، املعقــــــــودة يف ٥٣٥٦يف اجللســــــــة   
، الــــيت دعــــي ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو  ٢٠٠٦الثاين/ينــــاير 

طية إىل املشـاركة فيهـا، أدىل الـرئيس (مجهوريـة ترتانيـا      الدميقرا
. ويف مجلــة مــا أورده الــس )٤٦(املتحــدة) ببيــان باســم الــس

 يف البيان أنه:

أدان أشـد اإلدانـة اهلجـوم الـذي وقــع علـى مفـرزة تابعـة لبعثــة          
كـانون   ٢٣منظمـة األمــم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف    

يف منتزه غارامبـا الـوطين، وأسـفر عـن مصـرع مثانيـة        ٢٠٠٦ر الثاين/يناي
 من حفظة السالم الغواتيماليني وإصابة مخسة آخرين جبروح بليغة؛

 اعترب هذا االعتداء آمثا وغري مقبول؛  

أهاب حبكومة الوحدة الوطنية واالنتقال أن تتخـذ فـورا كافـة      
  العدالة؛التدابري الالزمة لتقدمي املسؤولني عن هذا اهلجوم إىل

أدان أيضــــاً أشــــد اإلدانــــة مــــا قامــــت بــــه مــــؤخراً عناصــــر     
ــرى يف منطقـــة روتشــورو مبحافظــة      مــن ــى ق املتمــردين مــن اســتيالء عل

 كيفو الشمالية؛

  أكد على أمهية عدم التشويش على العملية االنتخابية.  
  

ــرار  ــن يف   ٢٠٠٦( ١٦٥٤القـ ــس األمـ ــذه جملـ ــذي اختـ ) الـ

 نون الثـــــــاين/ كـــــــا  ٣١املعقـــــــودة يف   ٥٣٦٠جلســـــــته  

  ٢٠٠٦ يناير

 كــانون الثــاين/  ٣١، املعقــودة يف ٥٣٦٠يف اجللســة   

، الــيت دعــي ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ٢٠٠٦ينــاير 
إىل املشــاركة فيهــا، وجــه الــرئيس (مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة)   

، اعتمـد باإلمجـاع ودون مناقشـة    )٤٧(االنتباه إىل مشـروع قـرار  
__________ 

  )٤٦(  S/PRST/2006/4. 

  )٤٧(  S/2006/56.  
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ــرار    ــرار القـ ــى غـ ــه   ٢٠٠٦( ١٦٥٤علـ ــرر مبوجبـ ــذي قـ )، الـ
ــة   الــس، متصــرفاً مبوجــب الف  ــاق، مجل صــل الســابع مــن امليث

  منها:  أمور

طلب إىل األمني العام أن يعيد إنشاء فريـق اخلـرباء املشـار إليـه       
مـــن القـــرار  ٢١) والفقــرة  ٢٠٠٤( ١٥٣٣مـــن القـــرار  ١٠يف الفقــرة  

ــ ٣١ولفتـــرة تنتـــهي يف  )، خـــالل ثالثـــني يومـــا٢٠٠٥ً( ١٥٩٦  وز/متـ
  ؛٢٠٠٦  يوليه

   طلـع اللجنـة علـى آخـر التطـورات      طلب إىل فريق اخلـرباء أن ي
، وأن يقـــدم تقريـــراً ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ١٠املتصـــلة بأعمالـــه حبلـــول 

  ؛٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠خطياً إىل الس عن طريق اللجنة، قبل 

  املسألة قيد نظره. يبققرر أن ي  
  

األمـن   الذي اختذه جملس )٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   

ــته ــودة يف ٥٤٠٨ يف جلســــ ــان/ ١٠ املعقــــ  نيســــ

  ٢٠٠٦  أبريل

نيســــان/أبريل  ١٠، املعقــــودة يف ٥٤٠٨يف اجللســــة   
ــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل      ٢٠٠٦ ــيت دعــي ممثــل مجهوري ، ال

املشاركة فيها، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة    
موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس  ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٣٠
ويف تلك الرسالة، قال األمني العام إنـه يعتـزم نقـل    )٤٨(لسا .

أفراد عسكريني وموارد من عملية األمم املتحدة يف بورونـدي  
إىل بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

ــا أذن بـــذلك   ــاً، كمـ ــرار  مؤقتـ الـــس مـــن قبـــل مبوجـــب القـ
 كــانون األول/ ٣١)، لفتــرة أوليــة تنتــهي يف ٢٠٠٥( ١٦٥٠

ــن    ٢٠٠٦ديســمرب  ــة الوســطى م ــة يف املنطق . وســتعمل الكتيب
ــة، وستضــطلع      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا يف مجهوري ــيم كاتنغ إقل
بالوالية اليت أناطهـا الـس إىل بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف      

__________ 

  )٤٨(  S/2006/206.  

ــراره     ـــي ق ــة ف ــو الدميقراطي ــة الكونغ ) ٢٠٠٠( ١٢٩١مجهوري
ــؤرخ  ــة   ومج ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ٢٤امل ــرارات الالحق ــع الق ي

ذات الصلة باملوضوع. وسيتــم إرسـال املراقبيــن العسكريـيــن     
يف أفرقة إىل منـاطق خمتلفـة مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       
ــة خــالل      ــراقبني العســكريني املطلوب ــدرة امل ـــادة ق يف ســياق زي

  العملية االنتخابية.

 ،)٤٩(ووجه الرئيس (الصني) االنتباه إىل مشروع قـرار   
 ١٦٦٩اعتمــــد باإلمجــــاع ودون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار     

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب الفصـل   ٢٠٠٦(
  السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

قرر أن يأذن لألمني العام بأن ينقل مؤقتاً، على أقصـى تقـدير،     
مراقبـاً عسـكرياً مـن     ٥٠كتيبة مشاة ومستشفى عسكريا وعدداً أقصـاه  

ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف     عم ــدي إىل بعث ــة األمــم املتحــدة يف بورون لي
، وذلـك وفقـاً   ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١مجهورية الكونغو الدميقراطية، حـىت  

ــد هــذا اإلذن وفقــاً   ٢٠٠٥( ١٦٥٠للقــرار  ــة لتجدي )، ومــع وجــود الني
يتعلــق   مــا  للمقــررات الــيت قــد يتخــذها جملــس األمــن يف املســتقبل يف      

مليـة األمـم املتحـدة يف بورونـدي وبعثـة منظمـة األمـم        بتجديد والييت ع
  املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

  املسألة قيد نظره الفعلي. يبققرر أن ي  
  

الذي اختذه جملس األمـن   )٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   

ــته ــودة يفامل ٥٤٢١ يف جلســــ ــان/ ٢٥ عقــــ  نيســــ

  ٢٠٠٦  أبريل

ــة    ــودة يف  ،٥٤٢١يف اجللســـــ ــان/ ٢٥املعقـــــ  نيســـــ

لس يف جدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة    ا، أدرج ٢٠٠٦ أبريل
موجهة مـن األمـني العـام إىل رئـيس      ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢

. وأبلـغ األمـني العــام الـس بواسـطة تلـك الرســالة      )٥٠(الـس 
__________ 

  )٤٩(  S/2006/224.  

  )٥٠(  S/2006/219.  
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بأنـه يف حــني أجــري اســتفتاء علــى مشــروع دســتور مجهوريــة  
 كـــــانون األول/  ١٩و  ١٨يـــــومي الكونغـــــو الدميقراطيـــــة  

سجلت خالله مشاكل أمنية تكـاد ال تـذكر،    ٢٠٠٥ مربديس
ــات      ــل االنتخاب ــن أن تقــع قب ــة م ــم املتحــدة متخوف ظلــت األم
املقبلـــة أو أثناءهـــا أو بعـــدها أعمـــال عنـــف لـــن تقـــوى علـــى 
احتوائهـــا ال القــــوات التابعـــة للبعثــــة وال القـــوات املســــلحة    
جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة. واسـتجابة لطلـب مـن وكيـل       

مــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم، وافــق االحتــاد األورويب األ
بصـدور   على تقدمي الدعم للبعثة خالل فترة االنتخابات، رهناً

تفويض مـن جملـس األمـن مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق         
. ورأى أن نشر قوة من هـذا القبيـل سـيكون    )٥١(األمم املتحدة

لــدويل ملســاعدة إســهاماً هامــاً يف اجلهــود الــيت يبــذهلا اتمــع ا  
حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى إجـراء انتخابـات      

  ناجحة يف ظروف آمنة بالبلد.

ــاه إىل رســالة مؤرخــة       ــرئيس (الصــني) االنتب ووجــه ال
موجهــة إىل رئــيس الــس مــن ممثــل   ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٣٠

مجهورية الكونغو الدميقراطية، حييل فيها بياناً يفيد بأن الـس  
لدفاع يف بـالده قـد أوصـى بتأييـد املبـادرة الراميـة إىل       ل األعلى

إنشــاء قــوة تابعــة لالحتــاد األورويب لتعزيــز آليــة تــأمني العمليــة  
  .)٥٢(االنتخابية

ــا     ــل فرنسـ ــاه   وأدىل ممثـ ــرئيس االنتبـ ــه الـ ــان. ووجـ ببيـ
ــرار إىل ــرار  ، اع)٥٣(مشــــروع قــ ــفه القــ ــاع بوصــ ــد باإلمجــ تمــ

، متصرفاً مبوجـب  )، الذي قرر مبوجبه الس٢٠٠٦( ١٦٧١
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

__________ 

  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٥١(  

  )٥٢(  S/2006/203.  

  )٥٣(  S/2006/253.  

ــو      ــة الكونغــ ــاد األورويب يف مجهوريــ ــوة االحتــ ـــر قــ أذن بـنـشــ
الدميقراطيــة ملــدة تنتــهي بعــد أربعــة أشــهر مــن تــاريخ إجــراء أول جولــة   

  لالنتخابات الرئاسية والتشريعية؛

اله، أعـ  ٢قرر أال يتجـاوز إذن نشـر القـوة املـذكور يف الفقـرة        
مدة والية بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        

ــيكون بعــد    ــه س ــبتمرب  ٣٠وأن ــد واليــة    ٢٠٠٦أيلول/س مرهونــاً بتمدي
  البعثة؛

أكد أن قوة االحتاد األورويب يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة    
نشـر عناصـر   لديها اإلذن بأن تتخذ فوراً مجيع التدابري املناسـبة، مبـا فيهـا    

ــة طاقتـــها    ــة، مـــن أجـــل تعبئـ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ متقدمـــة يف مجهوريـ
  التشغيلية الكاملة.

ورحب ممثل فرنسا باعتماد القـرار معتـرباً ذلـك مبثابـة       
دليـــل علـــى التـــزام اتمـــع الـــدويل، ال ســـيما األمـــم املتحـــدة 
واالحتــــاد األورويب، بعمليــــة الســــالم يف مجهوريــــة الكونغــــو 

. وســتكون قــوة االحتــاد األورويب عنصــراً هامــاً يف  الدميقراطيــة
ضـــمان إجـــراء االنتخابــــات الـــيت مــــن املقـــرر إجراؤهــــا يف     
حزيران/يونيه بسالسة. وأشـار كـذلك إىل أنـه لـن يكـون مـن       
الضـروري اختـاذ قـرار آخـر لتجديــد واليـة القـوة عنـدما يقــرر        

أيلول/سبتمرب، متديد والية بعثـة منظمـة األمـم     ٣٠الس، يف 
ملتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وهـو تفسـري وفـده        ا

للحكـــم الـــوارد يف القـــرار، يشـــاطره معـــه أعضـــاء الـــس       
  .)٥٤(اآلخرون

  
__________ 

  )٥٤(  S/PV.5421 ٢، الصفحة.  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٩٣القرار   

ــته ــودة يفامل ٥٤٨٠ يف جلســـ ــران/ ٣٠ عقـــ  حزيـــ

  ٢٠٠٦  يونيه

، قــــدم األمــــني العــــام ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه  ١٣يف   
احلـادي والعشـرين عــن بعثـة منظمـة األمـم املتحــدة يف      تقريـره  

، أعــرب فيــه عــن امتنانــه     )٥٥(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   
للمجتمع الدويل ملا قدمـه مـن دعـم سياسـي ومـايل ولوجسـيت       
كــبري للعمليــة االنتخابيــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف  

الشــهور إطــار التحضــري لالنتخابــات التارخييــة الــيت ســتعقد يف  
أن تــوفر االنتخابــات ونتائجهــا   ضــرورة املقبلــة. وشــدد علــى 

فرصة ملواصلة عملية احلوار الوطين، وتوطيـد السـالم، والسـري    
حنــو حتقيــق وحــدة البلــد واســتقراره يف األجــل الطويــل.   قــدماً

ــن أو ــة وشــركا أعل ــيت   ؤن البعث ــود ال ــم اجله ها سيواصــلون دع
ت ورحــب بشــدة تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل تــأمني االنتخابــا  

قرار االحتاد األورويب مساعدة األمم املتحدة يف هذا املسـعى.  ب
وذكر أنه على الرغم من إحراز قـدر مـن التقـدم، فـإن الوضـع      

يف إيتوري ويف مقاطعيت كيفـو   السياسي واألمين ال يزال دقيقاً
ــا. وكات ــهاكات حقــوق اإلنســان   وجــه وإذنغ ــاه إىل انت ، االنتب
لى التعجيـل بإقامـة اجلـيش وقـوة     عة السلطات الكونغولي حث

الشــرطة علــى عمــاد مــن اإلصــالح، وكفالــة اإلســراع بتقــدمي  
املســـؤولني عـــن ارتكـــاب انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان إىل      
ــع باالســتقالل واملصــداقية.    ــدى نظــام قضــائي يتمت  احملاكمــة ل

الحظ أنـه يف  و. السائد وضع اإلنساينلأعرب عن أسفه ل كما
املشـــاركة املســـتمرة   ســـتكون  ،فتـــرة مـــا بعـــد االنتخابـــات   

ــة      ــة ذات أمهي ــد املتابع ــات توحي ــدويل وإنشــاء آلي ــع ال للمجتم
ضـع خطـة   واحلكومة اجلديدة  على نسيكويف رأيه، وحامسة. 

__________ 

  )٥٥(  S/2006/390   ــالقرارين ــال بـــــ ــدم عمـــــ ) ٢٠٠٤( ١٥٦٥، املقـــــ
  ).٢٠٠٥( ١٦٣٥ و

عمل وطنية، تتضمن مؤشرات للقياس وبـرامج منسـقة للـدعم    
ــداف      ــق األهـ ــه إىل حتقيـ ــة واملوجـ ــات املاحنـ ــن اجلهـ ــدم مـ املقـ

احلد من الفقـر، وخطـة عمـل األمـم     الرئيسية، مثل استراتيجية 
ــه   رب، أعــاًتامــخواملتحــدة، وإصــالح قطــاع األمــن.    عــن نيت

الـس بشـأن الـدور الـذي ستضـطلع بـه        إىل تقدمي مقترحـات 
  النتخابات الرئاسية.ا من البعثة فيما بعد اجلولة الثانية احملتملة

ــاجليف و   حزيـــــران/  ٣٠املعقـــــودة يف  ،٥٤٨٠ ةلســـ
لــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ا، أدرج ٢٠٠٦ يونيــه

ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      االعام املذكور أعاله ودع
  ملشاركة يف املناقشة. اىلإ

ــد و   ــرئيس (الــ ــه الــ ــروع  اوجــ ــاه إىل مشــ منرك) االنتبــ
ــرار ــرار     اعت ،)٥٦(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ مـ

وجـب  )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مب٢٠٠٦( ١٦٩٣
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

ــىت     ــدد حـ ــرر أن ميـ ــبتمرب  ٣٠قـ ــادة  ٢٠٠٦أيلول/سـ ــرة زيـ فتـ
القـوام العسـكري وقــوام الشـرطة املدنيـة لبعثــة منظمـة األمـم املتحــدة يف       

) ٢٠٠٥( ١٦٢١مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، الـيت أذن ـا القـراران      
  )؛٢٠٠٥( ١٦٣٥و 

ــني العــ     ــب إىل األم ــض   طل ــدابري الضــرورية خلف ام أن يتخــذ الت
ــراد أ   ــول   هــذه األعــداد اإلضــافية مــن األف ــل حل ــوطن قب و إعادــا إىل ال

  ؛٢٠٠٦أيلول/سبتمرب   ٣٠

ــع عــن التحــريض    اهــأ   ــة أن متتن ــع األطــراف الكونغولي ب جبمي
  على الكراهية والعنف.
__________ 

  )٥٦(  S/2006/457.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار   

متــــــــوز/  ٣١ عقــــــــودة يفامل ٥٥٠٢ يف جلســــــــته

  ٢٠٠٦  يوليه

 ٢٠٠٦متوز/يوليــــه  ١٨رســــالة مؤرخــــة   بواســــطة  

إىل رئيس الـس، أحـال رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال       موجهة 
ــالقرار  ــق ٢٠٠٤( ١٥٣٣بـــ ــر فريـــ ــرباء) تقريـــ يف و .)٥٧(اخلـــ
إىل أن االجتــار باألسـلحة والــذخائر   الفريـق  راشــأ وإذ التقريـر، 

لعمليـة السـالم،    اًحقيقيـ  على الصـعيد الـداخلي يشـكل ديـداً    
ــع األســلحة املوجــودة حبــوزة      ــأن ختضــع مجي واصــل توصــيته ب
ــات      ــا لعمليـ ــوردة إليهـ ــة أو املـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ مجهوريـ

أنــه  الفريـق أيضـاً   وأوضـح تسـجيل ووضـع عالمـات مسـتقلة.     
على الرغم من إدراج بعض أفراد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر    

ــزاءات امل  ــع للجـ ــة ختضـ ــفر،  روانـــدا يف قائمـ ــر السـ ــة وحظـ اليـ
ــيكون مــن املفيــد لــو أُدرجــت املنظمــات التابعــة للقــوات        س
الدميقراطية لتحرير رواندا يف القائمة بوصفها كيانـات تسـري   
عليها اجلزاءات، ولو كـان االنتمـاء إىل هـذه املنظمـات يـؤدي      

قـدم  وإىل فرض جـزاءات ماليـة وحظـر سـفر بصـورة تلقائيـة.       
ات اليت دف إىل منع اسـتخدام  عددا من التوصي الفريق أيضاً

ــذخرية.      ــل غــري املشــروع لألســلحة وال ــدين يف النق الطــريان امل
بـــني االســـتغالل غـــري  الرابطـــة بعـــني االعتبـــار الصـــلة اًأخـــذو

املشروع للموارد الطبيعية ومتويـل انتـهاكات حظـر األسـلحة،     
ملـدة سـنة واحـدة، أن مجيـع      ،أوصى الفريـق بـأن يعلـن الـس    

اف واالســتغالل والتجــارة غــري القانونيــة يف  أنشــطة االستكشــ
املــــوارد الطبيعيــــة جلمهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، عمــــل  

ــه   ــرض جــزاءات علي ــك و ،يســتوجب ف ــة  ذل ملســاعدة احلكوم
ــتقرار وتشــجيع اســتغالل       ــدة يف ســعيها إىل فــرض االس اجلدي

__________ 

  )٥٧(  S/2006/525م التقرــد ــالفقرة  ؛ وقــ ــال بــ ــر عمــ ــرار   ٢يــ ــن القــ مــ
٢٠٠٥(  ١٦٣٥.(  

ــة.    ــورة قانونيـ ــا بصـ ــة وجتارـ ــوارد الطبيعيـ ــق   يفواملـ ــا يتعلـ مـ
اهلجــرة، كــرر الفريــق توصــياته الســابقة  ات حركــباجلمــارك و

بشأن تعزيز الرقابة على احلدود وتشجيع اجلهات املاحنـة علـى   
  تعزيز قدرات اجلمارك وخدمات اهلجرة.

متــــــــوز/  ٣١املعقــــــــودة يف  ،٥٥٠٢ ةلســــــــاجليف و  
ــه ــق    ا، أدرج ٢٠٠٦ يولي ــر فري ــه تقري ــس يف جــدول أعمال ل

  اخلرباء املذكور أعاله.

 ا) االنتباه إىل تقرير فريق اخلـرباء وجه الرئيس (فرنسو  
ــذي ــل الـ ــطة أُحيـ ــالة بواسـ ــمؤ رسـ ــاين/   ٢٦ ةرخـ ــانون الثـ كـ
ــاير ــن رئــيس اللجنــة     موجهــة  ٢٠٠٦ ين ــيس الــس م إىل رئ

ــالقرار   ــر األمــني  و؛ )٥٨( )٢٠٠٤( ١٥٣٣املنشــأة عمــال ب تقري
اع املســـلح يف مجهوريـــة الكونغـــو رتالعـــام عـــن األطفـــال والـــ 

العمليـة االنتخابيـة يف    نلـس عـ  ابعثة ؛ وتقرير )٥٩(الدميقراطية
  .)٦٠(مجهورية الكونغو الدميقراطية

ــاه و   ــرئيس االنتب ــرار  أيضــاً وجــه ال  ،)٦١(إىل مشــروع ق
ع ودون مناقشــــــــة بوصــــــــفه القــــــــرار مــــــــد باإلمجــــــــااعت

__________ 

  )٥٨(  S/2006/53    ــن ــدد مـ ــذا بعـ ــره هـ ــرباء يف تقريـ ــق اخلـ ــدم فريـ . وتقـ
التوصيات ذات صلة بتهريب األسلحة واملسائل املتعلقـة باالجتـار   
ا؛ واجلمارك وحركـات اهلجـرة؛ والتصـدي لتمويـل انتـهاكات      

  حظر توريد األسلحة؛ والطريان املدين.

  )٥٩(  S/2006/389      ــذي تقـــدم فيـــه األمـــني العـــام مبجموعـــة مـــن ، الـ
ــة األطفــال        ــراءات معــززة حلماي التوصــيات مــن أجــل اختــاذ إج

  املتضررين من احلرب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

  )٦٠(  S/2006/434     ــيات تتعلــــق ــه البعثــــة توصــ ــذي تقــــدمت فيــ ، الــ
ــف     ــة، والعنـ ــن، واحلوكمـ ــاع األمـ ــالح قطـ ــات، وإصـ باالنتخابـ

ووالية بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو    اجلنسي، 
  الدميقراطية.

  )٦١(  S/2006/585.  
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)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٦٩٨
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

بأحكــام   ٢٠٠٧متوز/يوليــه   ٣١جيــدد العمــل حــىت     قــرر أن   
، بصــــيغتها )٢٠٠٣( ١٤٩٣مــــن القــــرار  ٢٢إىل  ٢٠الفقــــرات مــــن 

والفقـرة  ) ٢٠٠٥( ١٥٩٦من القـرار   ١املعدلة واملوسعة مبوجب الفقرة 
  )؛٢٠٠٥( ١٦٤٩من القرار  ٢

طلـــب إىل األمـــني العـــام أن يتخـــذ التـــدابري اإلداريـــة الالزمـــة    
ــة   ــا ميكـــن بغيـ ــرة تنتـــهي يف   متديـــد واليـــةبأســـرع مـ فريـــق اخلـــرباء لفتـ

  ؛٢٠٠٧متوز/يوليه   ٣١

طلــب الفريــق مــن اخلــرباء أن يواصــل االضــطالع بواليتــه وأن   
كــانون  ٢٠حبلــول  خطيــاً يقــدم إىل الــس، عــن طريــق اللجنــة، تقريــراً

  ؛٢٠٠٧متوز/يوليه   ١٠آخر قبل  ، وتقريرا٢٠٠٦ًاألول/ديسمرب 

درج يف تقريـره توصـيات أخــرى   يــفريـق اخلـرباء أن    إىل طلـب   
والفعالــة الـــيت ميكـــن أن يفرضــها الـــس ملنـــع    بشــأن التـــدابري املمكنـــة 

الـــيت تســـتخدم يف متويـــل  االســـتغالل غـــري املشـــروع للمـــوارد الطبيعيـــة
اجلماعات املسلحة واملليشيات يف اجلزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو     

  الدميقراطية؛

فريــق اخلــرباء مــن أداء املهــام طلــب إىل األمــني العــام أن ميكــن   
املبينــة يف الفقــرة الســابقة دون اإلخــالل بتنفيــذ املهــام األخــرى املوكلــة    

  إليه، عن طريق تزويده باملوارد اإلضافية الالزمة؛

ــهي يف       ــرة تنتـ ــري، لفتـ ــرر أن تسـ ، ٢٠٠٧متوز/يوليـــه  ٣١قـ
علـى األفـراد التـايل     ١٥٩٦مـن القـرار    ١٦إىل  ١٣أحكام الفقرات من 

هم، الناشــطني يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــذين حــددم   ذكــر
ــال يف      ــذين يســتغلون األطف ــادة السياســيون والعســكريون ال ــة: الق اللجن

للقـــانون الـــدويل الســـاري املفعـــول واألفـــراد  الصـــراع املســـلح انتـــهاكاً
املســؤولون عــن ارتكــاب انتــهاكات خطــرية للقــانون الــدويل تشــمل        

  االت الصراع املسلح؛استهداف األطفال يف ح

طلب إىل الفريق العامل التابع لس األمن املعـين باألطفـال يف     
وإىل األمني العام وإىل ممثله اخلاص املعـين باألطفـال    الصراعات املسلحة،

ــه، ودون     ــق اخلــرباء، يف حــدود قدرات يف الصــراعات املســلحة، وإىل فري
اعدة اللجنـة علـى حتديـد    اإلخالل بتنفيذ املهام األخرى املسندة إليه، مس

أعـاله مبوافـاة اللجنـة دون إبطـاء بأيـة       ١٣األفراد املشار إليهم يف الفقرة 
  معلومات مفيدة؛

د مطالبته بـأن تبـدي مجيـع األطـراف ومجيـع الـدول       يأكأعاد ت  
التعــاون التــام مــع فريــق اخلــرباء يف مــا يقــوم بــه مــن أعمــال، وأن تكفــل 

وبــدون عوائــق، وال ســيما إىل  اًســالمة أعضــائه وإمكانيــة الوصــول فــور
من وما يرى فريق اخلرباء أن له أمهية يف االضطالع بواليتـه سـواء تعلـق    

  األمر بأشخاص أو وثائق أو مواقع؛

طالب كذلك مجيع األطراف ومجيـع الـدول أن تكفـل تعـاون       
كل من خيضع لواليتـها أو يقـع حتـت سـيطرا مـن أفـراد وكيانـات مـع         

  لتزاماا.ال لتنفيذ الكاملإىل ايع دول املنطقة مج افريق اخلرباء، ودع
  

ــن    ب   ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال  ي

  ٢٠٠٦  أغسطسآب/  ٣ ودة يفقاملع ٥٥٠٤

ــة    ــودة يف ٥٥٠٤يف اجللســ ــطس آب/ ٣، املعقــ أغســ
ــ٢٠٠٦ ــة الكونغــو الدميقراطيــة     يت، ال  ىلإ دعــي ممثــل مجهوري

 .)٦٢(اســم الــسبيــان ببرئيس (غانــا) الــ، أدىل فيهــا ملشــاركةا

  :يف البيان أنهالس ما أورده يف مجلة و

ــى اجلهــود         ــة املســتقلة عل ــة االنتخابي ــديره للجن ــن تق أعــرب ع
الدؤوبــة الــيت بذلتــها لضــمان إجــراء االقتــراع يف أفضــل ظــروف ممكنــة، 

  عن النتائج؛ ويتطلع إىل إعالن اللجنة رمسياً

وجي وقعت يف كنشاسـا ومبـ   كانت قد شجب األحداث اليت  
  مايي ومويكا؛

أيد رأي اللجنة الدولية لدعم العملية االنتقالية الـيت رحبـت يف     
  هذا السياق بعمل قوات الشرطة الوطنية؛

ــة الكونغــو      حــث مجيــع العناصــر السياســية الفاعلــة يف مجهوري
الدميقراطيــة علــى مواصــلة العمــل لكفالــة اســتمرار العمليــة االنتخابيــة يف 

  فية والسالم، وفقا للجدول الزمين املتفق عليه.أجواء من احلرية والشفا
  

__________ 

  )٦٢(  S/PRST/2006/36.  
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ــن    ب   ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال  ي

  ٢٠٠٦  أيلول/ سبتمرب ٢٢ ودة يفقاملع ٥٥٣٣

أيلــــــــول/  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٥٣٣يف اجللســــــــة   
 دعي ممثل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    يت، ال٢٠٠٦ سبتمرب

بيــــان باســــم بان) رئيس (اليونــــالــــ، أدىل فيهــــا ملشــــاركة اىلإ
  :يف البيان أنهالس ما أورده يف مجلة و .)٦٣(الس

أشاد مبواطين مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة علـى االلتـزام غـري        
ــن      ــة األوىل مـ ــلمية يف املرحلـ ــاركتهم السـ ــروه مبشـ ــذي أظهـ ــادي الـ العـ

  لوطنهم؛  االنتخابات الدميقراطية ذات األمهية التارخيية بالنسبة

دارت يف  ائه بســبب املواجهــات العنيفــة الــيتيب عــن اســتأعــر  
، بــني قــوات   ٢٠٠٦ أغســطس آب/ ٢٢إىل  ٢٠كنشاســا، مــن يــوم   

ــوة      ــى ق ــثين عل ــا، وي ــرئيس بيمب ــرئيس كــابيال ونائــب ال ــة لل األمــن املوالي
ــه مــن        ــا قامــت ب ــو الدميقراطيــة مل ــاد األورويب يف مجهوريــة الكونغ االحت

ــة منظمــة األمــم املتحــ    ــدعم بعث ــة ل ــة الكونغــو  أعمــال فعال دة يف مجهوري
  الدميقراطية؛

ــع األطــراف السياســية   شــدان   ــرئيس كــابيال    ،مجي وال ســيما ال
جتــدد تأكيــد التزامهــا بعمليــة الســالم والعمــل  ونائــب الــرئيس بيمبــا، أن

ــى وضــعه مبســاعدة     ــا عل ــذي وافق ــم   ضــمن اإلطــار ال ــة منظمــة األم بعث
ــيلة للحـــ    ــة كوسـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــلمي املتحـ ل السـ

  للخالفات السياسية؛

قلة واهليئــــة العليــــا   أكــــد دعمــــه للجنــــة االنتخابيــــة املســــت      
  اإلعالم؛  لوسائط

ــع األحــزاب السياســية أن تتصــرف    أكــ   ــى مجي ــتعني عل ــه ي د أن
  مبسؤولية يف إطار املؤسسات الدميقراطية، يف أعقاب االنتخابات.

  
__________ 

  )٦٣(  S/PRST/2006/40.  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧١١القرار   

 أيلـــــــول/ ٢٩ عقـــــــودة يفامل ٥٥٤١ يف جلســـــــته

  ٢٠٠٦  سبتمرب

أيلــــــــول/  ٢٩ املعقــــــــودة يف، ٥٥٤١ ةلســــــــاجليف   
لس يف جدول أعماله التقريـر الثـاين   ا، أدرج ٢٠٠٦ سبتمرب

ــم املتحــدة يف     يوالعشــر ــة منظمــة األم ــام عــن بعث ن لألمــني الع
أشـــار األمـــني العـــام يف . و)٦٤(مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة

 حـــدوث علـــى الـــرغم مـــن املخـــاوف بشـــأنتقريـــره إىل أنـــه 
فإن النجاح يف إجراء عمليـة   ،خمالفات وحوادث عنف متفرقة

يف العملية السلمية يف مجهوريـة   أساسياً التصويت شكّل معلماً
شـجع الـرئيس كـابيال ونائـب الــرئيس     والكونغـو الدميقراطيـة.   

بيمبا على أن يؤكدا من جديد التزامهما باجلـدول االنتخـايب،   
ــذي  ــوم  ال ــداً   ٢٩حــدد ي ــوبر موع إلجــراء  تشــرين األول/أكت

األمـم   التـزام  دأكـ  وإذ اجلولة الثانية من االنتخابـات الرئاسـية.  
دعم لكفالـة إجـراء هـذه االنتخابـات بنجـاح      تقدمي الـ املتحدة ب

مــن املهــم للغايــة أن يتخــذ  أنــه ، شــدد علــىددويف الوقــت احملــ
لـة أن يـتم   املرشحون واألحزاب مجيـع اخلطـوات املمكنـة لكفا   

التنــافس حبريــة يف احلملــة االنتخابيــة يف مجيــع أحنــاء البلــد وأن  
جترى االنتخابات يف ظـل ظـروف آمنـة وأن تتسـم باملصـداقية      

 حـوادث العنـف الـيت    بسببأعرب عن أسفه كما والشفافية. 
أغسـطس  آب/ ٢٢و  ٢٠بـني   مـا  وقعـت يف الفتـرة   كانت قد

للتحـريض علـى    عترب اسـتعمال وسـائط اإلعـالم   ايف كنشاسا و
ــة     ــة االنتخابي ــف خــالل العملي ــة والعن ــالكراهي ــدعو إىل  راًأم ي

كرر أمهية وجود خطة شاملة إلصالح قطـاع األمـن،   والقلق. 
ــة     ــيت تواجــه مجهوري ــدة ال ــاه إىل التحــديات العدي ولفــت االنتب

 فتـــرة مـــا بعـــد االنتخابـــات وهـــو     الكونغـــو الدميقراطيـــة يف 
__________ 

  )٦٤(  S/2006/759ــد ــالقرارين  ، املقـــــ ــال بـــــ ) ٢٠٠٥( ١٦٣٥م عمـــــ
  ).٢٠٠٤( ١٥٦٥ و
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جانــب عمليــة لألمــم   يتطلــب اســتمرار الــدعم املقــدم مــن  مــا
املتحــدة حلفــظ الســالم. وأوضــح أن مــن املتــوخى أن تتضــمن  
مهام البعثة يف فترة مـا بعـد االنتخابـات، بالتعـاون مـع الفريـق       
القطري التابع لألمم املتحدة واتمـع الـدويل: تقـدمي دعـم إىل     
احلكومة اجلديـدة واتمـع املـدين مـن أجـل تعزيـز املؤسسـات        

ــة؛ وتعز ــان   الدميقراطيــ ــوق اإلنســ ــانون وحقــ ــيادة القــ ــز ســ يــ
ــز اإلدارة       ــاف؛ وتعزي ــين ك ــة وهيكــل أم ــاء بيئ األساســية؛ وبن
االقتصادية؛ وإنشاء وتدعيم السلطة الوطنيـة علـى نطـاق البلـد     

أوصى األمـني العـام بتمديـد واليـة البعثـة ملـدة أربعـة        وبأسره. 
، إلتاحة وقـت  ٢٠٠٧شباط/ فرباير  ١٥أشهر ونصف، حىت 

ــدة بشــأن دور   كــاف إلجــراء م  ــة اجلدي شــاورات مــع احلكوم
ــذلك   ــى كــ ــتقبل. وأوصــ ــة يف املســ ــأن البعثــ ــ بــ ــىت  ،ددميــ حــ

اإلذن بنقل قوات من عمليـة األمـم    ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٥
بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف     ىلإاملتحـــدة يف بورونـــدي  

  ).٢٠٠٦( ١٦٦٩للقرار  مجهورية الكونغو الدميقراطية وفقاً

ونــــان) االنتبـــــاه إىل مشـــــروع  وجــــه الـــــرئيس (الي و  
ــرار ــرار     اعت ،)٦٥(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ مـ

ه الس، متصرفاً مبوجـب  مبوجب)، الذي قرر ٢٠٠٦( ١٧١١
  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

ــة       ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــة بعث قــرر أن ميــدد والي
 )٢٠٠٤( ١٥٦٥قـرارات  الرد يف الكونغو الدميقراطيـة علـى النحـو الـوا    

) ٢٠٠٥( ١٦٢١ و )٢٠٠٥( ١٥٩٦ و )٢٠٠٥( ١٥٩٢ و
  ؛٢٠٠٧فرباير  شباط/ ١٥)، حىت ٢٠٠٥( ١٦٣٥ و

  ــرر أن ي ــدق ــباط/فرباير  ١٥د، حــىت م ــادة  ٢٠٠٧ش ــرة زي ، فت
القوام العسكري وقوام الشرطة لبعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة    

ــيت أُ  ــة، الــ ــرارين ذالكونغــــو الدميقراطيــ ــا يف القــ ) ٢٠٠٥( ١٦٢١ن ــ
  )؛٢٠٠٥( ١٦٣٥ و

__________ 

  )٦٥(  S/2006/774.  

   مـداإلذن ٢٠٠٦  ديسـمرب  كـانون األول/  ٣١حـىت   د،قرر أن ي ،
 ،)٢٠٠٦( ١٦٩٢) و ٢٠٠٦( ١٦٦٩املمنوح لألمني العـام، يف القـرارين   

، ، علــى أقصــى تقــدير، كتيبــة مشــاة، ومستشــفى عســكرياًبــأن ينقــل مؤقتــاً
من عملية األمم املتحدة يف بورونـدي إىل   عسكرياً مراقباً ٥٠أقصاه  وعدداً

بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة؛ وأعـرب عـن        
  .٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١اعتزامه معاودة حبث هذه املسألة قبل 

  
ــن    ب   ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال  ي

تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين/  ٧ ودة يفقـــــــــــاملع ٥٥٦٢

  ٢٠٠٦  نوفمرب

ــرين  ٧، املعقـــــــــودة يف ٥٥٦٢ اجللســـــــــة يف   تشـــــــ
ــاين/نوفمرب  ــ٢٠٠٦الثـ ــو   يت، الـ ــة الكونغـ ــل مجهوريـ ــي ممثـ  دعـ

بيان باسـم  برئيس (بريو) ال، أدىل فيها ملشاركة اىلإالدميقراطية 
  :يف البيان أنهالس ما أورده يف مجلة . و)٦٦(الس

ــاًأحــاط    ــه       علم ــى وج ــد جــرت عل ــراع ق ــات االقت ــأن عملي ب
  واألمن؛  ساده النظام العموم يف جو

  أعرب عن أسفه للحوادث املتفرقة اليت وقعت؛  

دعا مجيع األطراف السياسية الفاعلـة والشـعب الكونغـويل إىل      
ترقب هذه النتائج وتلقيهـا ـدوء وبـروح مـن املسـؤولية واالمتنـاع عـن        
ــرام    ــار احتـ ــة وأي جلـــوء إىل العنـــف، يف إطـ أي حتـــريض علـــى الكراهيـ

طيــة وســيادة القــانون؛ وأكــد أن الســلطات اجلديــدة  املؤسســات الدميقرا
ومجيع األطراف السياسية الكونغولية تقع على عاتقها مسـؤولية ترسـيخ   
ــل، ومواصــلة      ــى املــدى الطوي ــد عل اســتتباب الســالم واالســتقرار يف البل
تعزيــز املصــاحلة الوطنيــة وإقامــة مؤسســات دميقراطيــة وإرســاء ســيادة       

  القانون يف البلد.
  

__________ 

  )٦٦(  S/PRST/2006/44.  
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ــان صــاد ب   ــن   ي ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل  ر عــن ال

  ٢٠٠٦كانون األول/ ديسمرب  ٦ ودة يفقاملع ٥٥٨٠

كــــــــــانون  ٦املعقــــــــــودة يف  ٥٥٨٠يف اجللســــــــــة   
 دعــي ممثــل مجهوريــة الكونغــو    يت، الــ٢٠٠٦األول/ديســمرب 

رئيس (قطـر) بيـان باسـم    الالدميقراطية إىل املشاركة فيها، أدىل 
  : البيان أنهيفالس ما أورده يف مجلة و .)٦٧(الس

مـرة أخـرى    شـاد وأ ،هنأ الرئيس جوزيف كابيال على انتخابـه   
  املدنية؛ ةملسؤوليعلى حتليه بالشعب الكونغويل با

تطلع إىل إجنـاز العمليـة االنتخابيـة، ويكـرر تأكيـد احلاجـة إىل         
أن تتصــرف مجيــع األحــزاب السياســية عقــب االنتخابــات علــى حنــو        

  راطية وسيادة القانون؛مسؤول يف إطار املؤسسات الدميق

أعرب عن إعجابه اخلـالص بالـدور املركـزي الـذي اضـطلعت        
األمـم   بعثـة وبه اللجنة االنتخابية املسـتقلة والشـرطة الكونغوليـة الوطنيـة     

  وقوة االحتاد األورويب ومجيع الشركاء اإلقليميني والدوليني؛ املتحدة

تمـع  املاحنني ملا قـدموه مـن مسـاعدة وشـجع ا     بأوساط شادأ  
ــى   ــدويل بأســره عل ــة     ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ مواصــلة مســاعدة مجهوري

  واالنتعاش؛  خالل عملية توطيد السالم واإلعمار

األعمال القتاليـة الـيت شـنتها مـؤخرا      منأعرب عن قلقه البالغ   
وحدات غري مدجمـة مـن اجلـيش يف سـاكي، يف مقاطعـة كيفـو الشـمالية        

علـى السـكان املـدنيني مبـن فـيهم       وما ترتب على هذه األعمـال مـن أثـر   
  النساء واألطفال والشيوخ؛

ىل أن توقف أعماهلا القتاليـة، وأن تعـود،   إدعا تلك الوحدات   
ــلية، وأن ت  ــا األصــ ــاء، إىل مواقعهــ ــلدون إبطــ ــة  ســ ــها إىل عمليــ م نفســ

  االندماج يف اجليش أو التسريح؛

ــو        ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــجع بعثـ شـ
طية، وفقا لواليتها، على مواجهـة هـذه التحـديات األمنيـة حبـزم،      الدميقرا

__________ 

  )٦٧(  S/PRST/2006/50.  

وعلى دعم اخلطوات اليت اختـذا مـؤخرا يف هـذا الصـدد، وال سـيما يف      
  حمافظة إيتوري ومقاطعة كيفو الشمالية.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٣٦القرار   

ــته ــانون  ٢٢ عقـــــــودة يفامل ٥٦١٠ يف جلســـــ كـــــ

  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

كــــــــانون  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٦١٠اجللســــــــة  يف  
 دعــي ممثــل مجهوريــة الكونغــو    يت، الــ٢٠٠٦األول/ديســمرب 

الدميقراطية إىل املشاركة فيها، وجه الرئيس (قطر) االنتبـاه إىل  
موجهـة مـن    ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥رسالة مؤرخـة  

ويف تلـك الرسـالة، أعـرب     .)٦٨(الـس  األمني العام إىل رئـيس 
عـن   ،)٢٠٠٦( ١٧١١إىل القـرار   ةراشاإل يف معرض ،الس

كتيبــة مشــاة ومستشــفى  نقــلاعتزامــه إعــادة النظــر يف مســألة 
يف  مـن عمليـة األمـم املتحـدة     عسـكرياً  مراقباً ٥٠عسكري و 

بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو     ىلإبوروندي 
لـة  بغية كفا ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣١الدميقراطية قبل 

تزويد البعثة مبا يكفي من القدرات لكي تؤدي واليتها كاملـة  
 ،أنـه مـن  حـذر األمـني العـام    و، ٢٠٠٧شـباط/فرباير   ١٥حىت 

ــرى يف  ــمرب   ٣١إذا جــ ــانون األول/ديســ ــحب  ٢٠٠٦كــ ســ
ــالغ عــددها   ــرداً ٩١٦القــوات الب واملنتشــرة يف إطــار القــوام   ف

ملـرجح أن  املأذون به لعملية األمم املتحدة يف بوروندي، فمن ا
يـزداد تــدهور احلالــة األمنيــة يف مشــال ووســط كاتانغــا، حيــث  

ســـلبية علـــى االســـتقرار  ، ممـــا ســـيخلف آثـــاراًونشـــرتنمم هـــ
. ة مـن املشـردين داخليـاً   عـ طقايف أعداد العائدين إىل امل وهبوطاً

يف إجـــراء زيـــادة مؤقتـــة يف القـــوام   الـــس وطلـــب أن ينظـــر
مـم املتحـدة يف مجهوريـة    األ منظمـة  العسكري املأذون به لبعثة

الكونغو الدميقراطية من أجل اسـتيعاب القـوات البـالغ عـددها     
يف إطار والية عملية األمـم   ذاكنآواملأذون بنشرها  فرداً ٩١٦

__________ 

  )٦٨(  S/2006/892.  
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كـانون الثاين/ينـاير    ١املتحدة يف بوروندي، وذلك للفترة مـن  
  .٢٠٠٧شباط/فرباير   ١٥إىل 

ار قدمتـه  إىل مشـروع قـر   أيضـاً  لفت الرئيس االنتبـاه و  
ــرار    اعتو ،)٦٩(فرنســا ــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق م
)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٦( ١٧٣٦

  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

 ١٥وحـــىت  ٢٠٠٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ١مـــن  أذن، اعتبـــاراً  
احلاليـة للبعثـة،   ، وهو اليوم الذي تنتهي فيـه الواليـة   ٢٠٠٧شباط/فرباير 

ــة     ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــوام العســـكري لبعثـ ــادة القـ بزيـ
مـن العسـكريني حبيـث يتسـىن      فـرداً  ٩١٦الكونغو الدميقراطية يف حدود 

اإلبقاء على كتيبة املشاة واملستشـفى العسـكري املـأذون مـا يف الوقـت      
عـرب عــن  الـراهن يف إطـار واليــة عمليـة األمــم املتحـدة يف بورونــدي وي    

فربايــر، يف ســياق  شــباط/ ١٥اعتزامــه مواصــلة حبــث هــذه املســألة قبــل  
املقترحــات الــيت ســيقدمها األمــني العــام، لكفالــة أن تتــوافر لــدى البعثــة   

  القدرات الكافية ألداء واليتها؛

  هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يبقيقرر أن   
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٤٢القرار   

شـــــــباط/  ١٥ عقـــــــودة يفامل ٥٦٣٠ هيف جلســـــــت

  ٢٠٠٧  فرباير

ــاجليف    ــودة يف  ،٥٦١٦ ةلسـ ــانون الثـــاين/   ٩املعقـ كـ
، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن املمثــل الســامي  ٢٠٠٧ ينــاير

ــس       ــام ل ــني الع ــة املشــتركة واألم ــة واألمني للسياســة اخلارجي
وكيـــل األمـــني العـــام لعمليـــات حفـــظ     واالحتـــاد األورويب، 
ــل ا  ــالم، ووكيـ ــية.   السـ ــؤون السياسـ ــام للشـ ــني العـ أدىل وألمـ
__________ 

  )٦٩(  S/2006/1014.  

مجهوريـة الكونغـو    وممـثال  )٧٠(الـس  ببيانات عدد من أعضـاء 
  .)٧١(الدميقراطية وأملانيا (بالنيابة عن االحتاد األورويب)

إىل تـــــدخالت االحتـــــاد األورويب   ةراشـــــبعـــــد اإلو  
، ٢٠٠٣عسكرية يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة منـذ عـام    ال

 ٢٠٠٣ عــام  رمتــيس يف بونيــا يف صــيف  مــن خــالل عمليــة أ  
ــ وقـــــوة مبوجـــــب القـــــرار  هلـــــا ذن أُيتاالحتـــــاد األورويب، الـــ
تشـرين  بعد أربعة أشهر يف  واليتها ) وانتهت٢٠٠٦( ١٦٧١

 أشــار ممثــل أملانيــا أن اجلهــود املشــتركة  ،٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 
الحتاد األورويب واألمم املتحدة ساعدت على تـوفري  ا اليت بذهلا
ر ونزع فتيل التـوتر وردع املفسـدين احملـتملني خـالل     االستقرا

ــة.    ــة االنتخابي نجــاح برحــب وإذ املراحــل احلرجــة مــن العملي
 منـذ أول انتخابات دميقراطية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

ــن   ــر مـ ــاً ٤٠أكثـ ــرب، عامـ ــ أعـ ــاد األورويب   نعـ ــزام االحتـ التـ
مجهوريـة  واصلة دعمه لتوطيد االستقرار وإعـادة اإلعمـار يف   مب

دور تنسـيقي   ويلالكونغو الدميقراطية، وال سيما مـن خـالل تـ   
بالتعــاون  وذلــك قطــاع األمــين،اليف  املبذولــة للجهــود الدوليــة

  .)٧٢(املتحدة األممالوثيق مع 

وأبــرز املمثــل الســامي للسياســة اخلارجيــة واألمــن يف     
ــوة ا  ــاد األورويب دور قـ ــل رادع،  االحتـ ــاد األورويب كعامـ الحتـ

لعنـف  عمـال ا تمـل أل احملنتشـار  المن خالل احتـواء ا  سيما وال
 اعتـرب أن عمـل  وثيق مع البعثـة، و التعاون بالخالل االنتخابات 

ــةال ــل  بعث ــد تكل ــاً ق النجــاح. ورأى أن بعــض العناصــر  ب عموم
لنجاح تتضمن التحديد الواضح لواليتها، سـواء  ذا االرئيسية هل

ة للغايــة مــن الــزمين؛ والدرجــة العاليــ  يف نطاقهــا أو يف إطارهــا
__________ 

 ،وجنــوب أفريقيــا  ،وبــريو ،أدىل ببيــان ممثــل كــل مــن بلجيكــا      )٧٠(  
  واململكة املتحدة. ،والكونغو ،وقطر ،وفرنسا ،وغانا ،والصني

  أيدت كرواتيا وتركيا البيان.  )٧١(  

  )٧٢(  S/PV.5616 ٤و  ٣، الصفحتان.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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الحظ أنه يف حني أن الفترة االنتقاليـة قـد   ومع البعثة.  التفاعل
عمليـة السـالم ال تـزال تواجــه    فـإن  دخلـت مرحلتـها النهائيـة،    

حتــديات كــبرية، وأعــرب عــن عــزم االحتــاد األورويب مواصــلة  
  .)٧٣(املتحدة األممالعمل مع 

وأشار وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم أنـه      
ــات،   خـــالل ــة لالنتخابـ ــرة احلرجـ ــاد  أالفتـ ــوة االحتـ كملـــت قـ

 األورويب اجلهد اجلبار الذي بذلتـه بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة     

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بإضـافة مـا لـديها مـن قـدرة     

ــة،   ــديات األمنيـ ــة التحـ ــهام يف معاجلـ ــة، وباإلسـ ــدة ومرونـ  زائـ

 أن يـنجم والتصدي ألي احتماالت لتصعيد التوتر الذي ميكن 

عـــن التطـــورات  متحـــدثاً ،أشـــاروعـــن التطـــورات يف البلـــد. 
اإلجيابيـة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـة، إىل تعــيني املرشــح   

نصـب رئـيس الـوزراء،    مليزنغا غالرئاسي السابق السيد أنطوان 
القتـال بـني القـوات    حـدة  وتشكيل اجلمعيـة الوطنيـة، وتراجـع    
ــو الدميقر   ــة الكونغ ــوات   املســلحة جلمهوري ــو والق ــة الكونغ اطي

 ، مـن بـني  يةشـمال ال املتمـردة التابعـة للورنـت نكونـدا يف كيفـو     
أعلـن أن البعثـة علـى اسـتعداد لـدعم احلكومـة       و. ىخـر أ أمور

معاجلـة العديـد مـن التحـديات     يف ا بـدأت  مـ نبي املنتخبة حـديثاً 
وتنفيـذ   ةاالنتقالي املرحلة املتبقية، مبا يف ذلك استكمال برنامج

تمـع الـدويل   اب انسـح ستور اجلديد. وحـذر مـن ا  أحكام الد
يف أعقــــاب االنتخابـــات يف مجهوريــــة الكونغــــو   قبـــل األوان 
ن اســتئناف عـ أسـفر يف أمـاكن أخـرى     ذلـك  ، ألنالدميقراطيـة 

  .)٧٤(كلفةتأكثر  جديداً اع، مما تطلب تدخال دولياًرتال

يف  وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية،     شــادأو  
األمم املتحـدة يف العمليـة االنتخابيـة     اطرخنا نع همتكل معرض

الطريقـة  ب، ٢٠٠٣يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة منـذ عـام     
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣(  

  .٨إىل  ٥سه، الصفحات من املرجع نف  )٧٤(  

االنتخابـات ورحـب بإنشـاء     يـة ة االنتخابلجنـ الا ت نظماليت 
 منـذ مـا يزيـد علـى     املؤسسات الوطنية املنتخبـة دميقراطيـاً   أوىل

يات أن العديـد مـن التحـد   علـى  أربعة عقود. ومع ذلك، شدد 
 يف رأيـه، وتزال قائمة، مبا يف ذلـك إجـراء انتخابـات حمليـة.      ال

كــان إنشــاء اهلياكــل واملؤسســات احملليــة الــيت خيتارهــا        فقــد
لبسـط السـلطة القانونيـة للدولـة،      اًأساسـي  اًية أمـر الناخبون حبر

واإلدارة احملســنة وبنــاء الســالم الــدائم يف مجهوريــة الكونغــو      
  .)٧٥(آثاره على املنطقة الدميقراطية، مما سيكون له

ــادوأ   ــاً  شـ ــاء الـــس عمومـ ــب أعضـ ــراء يف ح االنجـ إجـ
الـدور الـذي   وبالنتخابات يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،   ا

قــوة االحتـــاد األورويب يف مســاعدة بعثـــة منظمــة األمـــم     أدتــه 
الدميقراطيــة يف هــذه العمليــة،    املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  

  اع األمن.سيما يف تعزيز إصالح قط  ال

نشـر  ب مـثلني امليف هذا السياق، أشاد عـدد قليـل مـن    و  
لتعــاون بــني ى الــع قــوة االحتــاد األورويب باعتبــاره مثــاال مفيــداً

على السـؤال الـذي    ورداً .)٧٦(املتحدة مماالحتاد األورويب واأل
ــاطرحــه ممثــل اململكــة املتحــدة بشــأن الــدور    ــهقســيي ذل  وم ب

 تصـــــديال علـــــى ســـــاعدةامليف  االحتـــــاد األورويب مســـــتقبال

ــا ل ــرى يف أفريقيـ ــعبة األخـ ــاكل الصـ ــح ، )٧٧(لمشـ ــل أوضـ املمثـ
الحتـاد األورويب  لالسامي للسياسة اخلارجية واألمنية املشـتركة  

تكون جمدية يف منـاطق  سخلصت فعال وجيدة قد است بأن عرباً
ــا حيــث ستشــتد احلاجــة إليهــا يف املســتقبل     أخــرى مــن أفريقي

  .)٧٨(راملنظور، ال سيما يف دارفو
__________ 

  .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات من   )٧٥(  

 ١٦(فرنســا وبلجيكــا): والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٦(  
  (اململكة املتحدة).

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  
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رض إبـداء تأييـده   معـ يف  ،ر ممثـل جنـوب أفريقيـا   حذَّو  
وكيل األمني العام لعمليات حفظ السـالم،   جاء على لسان ملا

لــه  كــونتأوانــه مــن املــرجح أن  بــلق ســحب القــواتأن مــن 
أن واليـة   إىل ، مشـرياً ممثـل قطـر   أوضـح و .)٧٩(عواقب وخيمـة 

 ، أن جنـــاح تشـــكيل شـــباط/ فربايـــر  ١٥تنتهي يف ســـالبعثـــة 
احلكومة سيساعد األمني العـام علـى إجـراء مشـاورات مثمـرة      

  .)٨٠(بعثةالمستقبل  بشأنمع السلطات الكونغولية 

شـــــــباط/  ١٥يف املعقـــــــودة ، ٥٦٣٠ويف اجللســـــــة   
 دعـي ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة      يت، الـ ٢٠٠٧ فرباير

ــا، ــه إىل املشـــاركة فيهـ ــاه إىل   وجـ ــلوفاكيا) االنتبـ ــرئيس (سـ الـ
إىل موجهـــة  ٢٠٠٧كـــانون الثاين/ينــاير   ١٥ة رســالة مؤرخــ  

 رئيس الس مـن ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، طلـب      
ــا ــرة     فيهـ ــتقين، لفتـ ــد الـ ــة التمديـ ــر يف إمكانيـ ــس النظـ إىل الـ

حمــدودة، لواليــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو   
ة عطـاء احلكومـة اجلديـدة املرونـة الالزمـ     إل ، وذلـك الدميقراطية

  .)٨١(للبعثة ادمةوالية القالاملتحدة  األممحتدد مع  لكي

ــاه و   ــرئيس االنتب ــرار  أيضــاً وجــه ال  ،)٨٢(إىل مشــروع ق
ع ودون مناقشــــــــة بوصــــــــفه القــــــــرار اعتمــــــــد باإلمجــــــــا

مبوجـب   )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا٢٠٠٧ً( ١٧٤٢
  :منها الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  قــرر متديــد واليــة بعثــة    
ــه    ــو املنصـــوص عليـــه يف قراراتـ ــا علـــى النحـ ــوام أفرادهـ  ١٥٦٥الدميقراطيـــة وقـ

، )٢٠٠٥( ١٦٢١ ، و)٢٠٠٥( ١٥٩٦  ، و)٢٠٠٥( ١٥٩٢ ، و)٢٠٠٤(
  ؛٢٠٠٧أبريل  نيسان/ ١٥)، حىت ٢٠٠٦( ١٧٣٦ و ،)٢٠٠٥( ١٦٣٥  و

__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  

  )٨١(  S/2007/17.  

  )٨٢(  S/2007/87.  

قـرب وقـت ممكـن    ، يف أطلب إىل األمني العام أن يقـدم تقريـراً    
ــاوز  ــاوراته مـــع  ٢٠٠٧آذار/مـــارس  ١٥ويف موعـــد ال يتجـ ، عـــن مشـ

السلطات الكونغولية، وأن يقدم توصـيات بشـأن التعـديالت الـيت ميكـن      
  للمجلس أن ينظر يف إدخاهلا على والية البعثة وقدراا؛

  هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يبقيقرر أن   
  

ــرئيس يف جلســة جملــ    ب   ــان صــادر عــن ال ــني  س األم

  ٢٠٠٧  نيسان/ أبريل ٣ ودة يفقاملع ٥٦٥٣

ــة    ــودة يف ٥٦٥٣يف اجللســـ ــان/أبريل  ٣، املعقـــ نيســـ
ــ٢٠٠٧ ــة الكونغــو الدميقراطيــة إىل     يت، ال  دعــي ممثــل مجهوري

ــاملشــاركة فيهــا، أدىل  ــان باســم برئيس (اململكــة املتحــدة) ال بي
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه: .)٨٣(الس

إىل  ٢٢ل العنــف الــيت وقعــت يف كينشاســا مــن  شــجب أعمــا  
ــارس بــني قــوات األمــن الكونغوليــة وحــرس عضــو جملــس        ٢٥ آذار/م

  بيري مببا؛ - نوالشيوخ ج

أعــرب عــن قلقــه البــالغ إزاء اخلســائر يف األرواح، وخاصــة يف   
ــاة      ــرام قدســية احلي ــى احت ــة األطــراف عل ــدنيني، وحــث كاف صــفوف امل

  إلنسان؛البشرية والتقيد مببادئ حقوق ا

أعرب عـن أسـفه ملـا وقـع أثنـاء املواجهـات مـن أعمـال تـدمري            
  وب مشلت بعض البعثات الدبلوماسية؛

 د علـــى شـــرعية املؤسســـات اجلديـــدة املنتخبـــة دميقراطيـــاًشـــد  
  وعلى ضرورة قيام هذه املؤسسات بكفالة محاية السكان؛

حث كافة األطراف الكونغولية املعنية على السـعي إىل تسـوية     
  اوضية خلالفاا يف ظل احترام اإلطار الدستوري والقانون؛تف

التأكيد على أمهيـة دعـم اتمـع الـدويل املتواصـل لعمليـة        ررك  
ســيما مــن أجــل  هوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، والتوطيــد الســالم يف مج
__________ 

  )٨٣(  S/PRST/2007/9.  
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التعجيــل بتنفيــذ إصــالح قطــاع األمــن، وضــرورة كفالــة تضــافر جهــود   
  اية.الشركاء الدوليني هلذه الغ

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٥١القرار   

ــته ــودة يفامل ٥٦٦٠ يف جلســــ ــان/  ١٣ عقــــ نيســــ

  ٢٠٠٧  أبريل

نيســــان/أبريل  ١٣املعقــــودة يف  ،٥٦٦٠ ةلســــاجليف   
ــر الثالــــث   ٢٠٠٧ ــه التقريــ ــدول أعمالــ ، أدرج جملــــس يف جــ
ــم املتحــدة يف     يوالعشــر ــة منظمــة األم ــام عــن بعث ن لألمــني الع

ــة الكونغــو ال  ــةمجهوري ــر،  ذلــك يفو .)٨٤(دميقراطي  أشــارالتقري
ــام   ــني الع ــام     إىل األم ــات ع ــد النجــاح يف إجــراء انتخاب ــه بع أن

ــو     ٢٠٠٦ ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــة اجلديـ ــت احلكومـ واجهـ
الدميقراطية املهمـة الشـاقة املتمثلـة يف حتقيـق برناجمهـا الطمـوح       

 مـــن عـــرب عـــن قلقـــه   أ بعـــد أن. و٢٠١١-٢٠٠٧للفتـــرة 
 ضـمن األخرية يف هذا البلد، والـيت مشلـت   التطورات السياسية 

بالفسـاد علـى نطـاق واسـع،      تتعلـق ادعـاءات   انتشـار  تـه لا مشم
حث القادة السياسيني يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى     
احتــرام مبــادئ الشــفافية والشــمولية والتســامح مــع املعارضــة.  

ــة   أن أعلـــن و ــاء علـــى طلـــب مـــن احلكومـ ــة ســـتقدم، بنـ البعثـ
إىل  ةراشـ وباإلملسـاعدة إلجـراء االنتخابـات احملليـة.     اجلديدة، ا

 التحديات األمنيـة الـيت تشـكلها اجلماعـات املسـلحة يف شـرق      
، شدد األمـني العـام علـى أمهيـة إحـراز تقـدم يف إصـالح        البالد

وضـــع قطـــاع األمـــن مـــن أجـــل اســـتعادة وتوطيـــد الســـالم و 
ــأن املشــاورات بشــأن   نســحاب ااســتراتيجية ال ــاد ب ــة. وأف لبعث

تقبل البعثـــة جاريـــة مـــع الســـلطات الكونغوليـــة واتمـــع  مســـ
ا ملـ للبعثـة  واليـة   إسنادبأن يوافق الس على  ىالدويل، وأوص

 بـه  القوام املأذونبالعمل  ابعد املرحلة االنتقالية، تواصل خالهل
بوصـفها بعثـة    ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٣١احلايل حـىت  

__________ 

  )٨٤(  S/2007/156 م عمال بالقرار١٧١١، املقد )٢٠٠٦.(  

املتحـدة   ع فريـق األمـم  يتداعم عملها ويتكامل مـ  متكاملة متاماً
القطـــري. وأكـــد أن وضـــع خطـــة تشـــغيلية لتخفـــيض البعثـــة  

استراتيجية انسـحاب   ووضع املطاف ايةتدرجييا وسحبها يف 
أن تكون هناك روابـط واضـحة بـني حتقيـق      زمتلسيسمسؤولة 

الرئيســية وتســليم املســؤولية إىل األطــراف  ــاالتا املعــايري يف
احلكومـة وأسـرة األمـم املتحـدة      مبـا يف ذلـك   األخرى، الفاعلة

  واجلهات الفاعلة الدولية األخرى.

ــة    دو   ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــل مجهوريــ ــي ممثــ  ىلإعــ
وجه الرئيس (اململكة املتحدة) االنتبـاه  وملشاركة يف املناقشة. ا

مـد باإلمجـاع ودون مناقشـة بوصـفه     اعت ،)٨٥(إىل مشروع قرار
 لـس، متصـرفاً  ا مبوجبـه  )، الـذي قـرر  ٢٠٠٧( ١٧٥١القرار 

متديــد  منــها مجلــة أمــور ،مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق 
ــو       ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــة بعثـ واليـ

ــوام أفراد الدميقراطيـــــــة هـــــــا، علـــــــى النحـــــــو املـــــــبني  وقـــــ
ــه يف  )٢٠٠٥( ١٥٩٢ و )٢٠٠٤( ١٥٦٥ قراراتــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠٠٥( ١٦٣٥ و )٢٠٠٥( ١٦٢١ و )٢٠٠٥(  ١٥٩٦  و
 يبقـ ي ؛ وأن٢٠٠٧ مايوأيار/  ١٥ىت )، ح٢٠٠٦( ١٧٣٦ و

  هذه املسألة قيد نظره الفعلي.
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   

ــته ــودة يفامل ٥٦٧٤ يف جلســــــ ــار/  ١٥ عقــــــ أيــــــ

  ٢٠٠٧ مايو

ــاجليف    ــودة يف، ٥٦٧٤ ةلســـــــ ــار ١٥ املعقـــــــ  /أيـــــــ

جــدول أعمالــه   الــس مــرة أخــرى يف  أدرج ، ٢٠٠٧ مــايو
بعثـة منظمـة األمـم     ن لألمني العـام عـن  يالتقرير الثالث والعشر
__________ 

  )٨٥(  S/2007/198.  
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ــدة يف ــة   املتحـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــ )٨٦(مجهوريـ ــل  اودعـ ممثـ
  املناقشة.  ملشاركة يف اىلإمجهورية الكونغو الدميقراطية 

ــاه إىل   و   ــدة) االنتبــ ــات املتحــ ــرئيس (الواليــ ــه الــ وجــ
 بوصـــفهمـــد باإلمجــاع ودون مناقشــة   اعت ،)٨٧(مشــروع قــرار  

 الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً     )، ٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار 
  :منها مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

ــة          ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة منظم ــد انتشــار بعث ــرر متدي ق
ــة  ــو الدميقراطي ، وأذن ٢٠٠٧كــانون األول /ديســمرب   ٣١حــىت  الكونغ

مــن األفــراد  ١٧ ٠٣٠ باســتمرارها حــىت ذلــك التــاريخ بقــوام يصــل إىل 
يب الشـــرطة مـــن مـــدر  ٣٩١و  عســـكرياً مراقبـــاً ٧٦٠يني و العســـكر

  من أفراد وحدات الشرطة املشكَّلة؛ ٧٥٠ و

ــة، يف حــدود قــدرا     ــيط بالبعث ــاطق انتشــارها،  اقــرر أن ين ومن
والية مساعدة حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة علـى إرسـاء بيئـة        

  أمنية مستقرة يف البلد؛

لدميقراطيـــة علـــى تعزيـــز حـــث حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو ا   
مجيـع أحنـاء أراضـيها،     جهودها من أجل بسط سلطة الدولة الفعالة على

 علــى اســتغالل املــوارد الطبيعيــة وتصــديرها، وحتســني   اوفــرض ســيطر
  إدارة العائدات املتأتية من استغالل تلك املوارد الطبيعية؛ شفافية

ة الـيت  طالب بأن تقوم املليشيات واجلماعـات املسـلحة األجنبيـ     
متواجـدة يف اجلـزء الشـرقي مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         ما زالت

الطوعيـة، دون مزيـد مـن التـأخري وبغـري قيـد        أسلحتها واملشـاركة  بنـزع
إعـادة توطينـها،    أو إىل الوطن اتهأو شرط، يف عمليات تسرحيها، وإعاد

  وإعادة إدماجها؛

ا مجهوريــة حـث مجيــع الــدول، وخباصــة دول املنطقــة، مبــا فيهــ   
الدميقراطيـة نفسـها، علـى اختـاذ اخلطـوات املالئمـة لوضـع حـد          الكونغـو 

يف ذلـك عنـد الضـرورة مـن      الطبيعيـة، مبـا   لالجتار غري املشـروع بـاملوارد  
بتقــدمي تقريــر إىل  خــالل الســبل القضــائية، وعلــى القيــام عنــد االقتضــاء  

__________ 

  )٨٦(  S/2007/156.  

  )٨٧(  S/2007/271.  

 هوريـة ب باملؤسسات املالية الدولية أن تسـاعد حكومـة مج  اهأو الس،
ــى اســتغالل       الكونغــو ــة وشــفافة عل ــة فعال ــرض رقاب ــى ف ــة عل الدميقراطي

  املوارد الطبيعية.
  

ــن    ب   ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال  ي

  ٢٠٠٧  متوز/ يوليه ٢٣ ودة يفقاملع ٥٧٢١

متـــــــــوز/  ٢٣، املعقـــــــــودة يف ٥٧٢١يف اجللســـــــــة   
 دعــي ممثــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يت، الــ٢٠٠٧ يوليـه 

ــان با  إىل ــرئيس (الصــــني) ببيــ ــا، أدىل الــ ــاركة فيهــ ــم املشــ  ســ
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه: .)٨٨(الس

 أعــرب عــن بــالغ قلقــه إزاء تــدهور احلالــة األمنيــة يف شــرق         
ــو الشــمالية وكيفــو       ــيما يف كيف ــة، وال س ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري

  اجلنوبية؛

 لى أن متتنـع عـن أي عمـل   حث مجيع العناصر الفاعلة املعنية ع  
ــوتر       ــادة الت ــيت ميكــن أن تســفر عــن زي ــؤدي إىل املواجهــة العســكرية ال ي

إىل  ىاإلنســانية املســتمرة يف مقــاطعيت كيفــو، وأن تســع   وتفــاقم األزمــة
  بالوسائل السياسية والدبلوماسية؛ إجياد حل لألزمة احلالية

ــو       ــة الكونغـ ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــجع بعثـ  شـ
لواليتـها، مبسـاعدة احلكومـة، بطـرق منـها       قراطية على القيام، وفقـاً الدمي

احلميـدة، يف جهودهـا الراميـة إىل إجيـاد حـل دائـم لألزمـة         بذل املساعي
  تشجيع املصاحلة واحلوار السياسي. يف مقاطعيت كيفو من خالل

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٨القرار   

ــ ٣١ عقــــــــودة يفامل ٥٧٢٦ يف جلســــــــته وز/ متــــــ

  ٢٠٠٧  يوليه

 ٢٠٠٧متوز/يوليــــه  ١٦رســــالة مؤرخــــة   بواســــطة  

إىل رئيس الـس، أحـال رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال       موجهة 
__________ 

  )٨٨(  S/PRST/2007/28.  
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 لــكويف ذ .)٨٩(اخلــرباء) تقريــر فريــق ٢٠٠٤( ١٥٣٣بــالقرار 
ــر،  ــوارد يف    اســتناداًوالتقري ــل امل ــدة يف حتوي ــات جدي إىل حتقيق

 فريـق ، أكـد  علـى نطـاق واسـع    مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  
ضرورة تعزيز الضوابط املتعلقـة بـاملوارد الطبيعيـة     جمدداًاخلرباء 

 حداثتاسـ ملشـروع   ونعـ الاتمع الدويل يـد   ضرورة أن ميدو
واألحجــار الثمينــة  باملعــادن ةنظــام إلصــدار الشــهادات اخلاصــ

ــا      ــيت ينتجه ــة األخــرى ال ــواد املعدني ــة وكــذلك امل وشــبه الثمين
توصـيات   قدم الفريق أيضاًوالتعدين.  يف ميدان صغار العاملني

أجهـزة   تنظـيم  اقتـرح إعـادة  ودف إىل تعزيـز أمـن الطـائرات    
ــدين.     ــن الطــريان امل ــة املســؤولة ع ــد اإلالدول ــوبع إىل أن  ةراش

عرضـة للشـبهات علـى نطـاق واسـع وعـدم       سالسل التوريـد امل 
جملـس   ـا قوضا التدابري الـيت أذن   كفاية نظم احلرص الواجب

 غـري  ع تقـدمي املسـاعدة املاليـة إىل اجلماعـات املسـلحة     األمن ملنـ 
 الشرعية، أوصى الفريق بفرض جـزاءات علـى الشـركات الـيت    

اتبـاع املمارسـات الكافيـة للحـرص      لىال تستطيع أن تربهن ع
ــى     والواجــب.  ــه عل ــن أجــل ضــمان احلظــر ولتحســني قدرت م

التحقيق يف االنتهاكات احملتملة، أوصى الفريـق بإنشـاء قاعـدة    
ــلحة  ب ــر األسـ ــة حبظـ ــات خاصـ ــة   يانـ ــى مجهوريـ ــروض علـ املفـ

 يف هــذا الصــدد، أوصــى الفريــق أيضــاً والكونغــو الدميقراطيــة. 
املتحـــدة يف  بتوســـيع نطـــاق ســـلطة آليـــة بعثـــة منظمـــة األمـــم 

مجهورية الكونغو الدميقراطية جلمـع املعلومـات اخلاصـة بـاملواد     
يـة  عنـها ليشـمل احلصـول علـى تفاصـيل تقن      احملظورة واإلبالغ

ات كــان نتيجــة النعــدام زاءاجلـ  إنفــاذعــدم  وإذا كــانإضـافية.  
القــدرة لــدى الــدول األعضــاء، أوصــى الفريــق بــأن تشــمل        

مـن القـدرات، وحيثمـا أمكـن،      ـا تقيـيم احتياجا  واليته مهمة
__________ 

  )٨٩(  S/2007/423مـــن القـــرار  ٤التقريـــر عمـــال بـــالفقرة  هـــذا ؛ قـــدم
٢٠٠٦( ١٦٩٨.(  

حمـددة، وذلـك    جـزاءات  على إنفاذ ااقتراح سبل حتسني قدر
  بالتعاون مع تلك البلدان.

متــــــــوز/  ٣١عقــــــــودة يف امل ،٥٧٢٦ ةلســــــــاجليف و  
ــه ــالة   ا، أدرج ٢٠٠٧ يوليــ ــه الرســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ لــ

 اودعـ  )٨٩(اخلـرباء حتتوي على تقريـر فريـق    اليت املذكورة أعاله
  ملشاركة يف املناقشة. اىلإممثل مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ،)٩٠(وجه الرئيس (الصني) االنتباه إىل مشروع قـرار و  
قشــــــــة بوصــــــــفه القــــــــرار ع ودون منامــــــــد باإلمجــــــــااعت

مبوجـب   )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا٢٠٠٧ً( ١٧٦٨
  :منها الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

ــد العمــل حــىت      ــرر متدي ــدابري  ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١٠ق بالت
ــرة     ــة باألســلحة، املفروضــة مبوجــب الفق ــرار   ٢٠املتعلق ــن الق  ١٤٩٣م

ــا مب ٢٠٠٣( ــرار )، الـــيت مت تعديلـــها وتوســـيع نطاقهـ  ١٥٩٦وجـــب القـ
  )؛٢٠٠٥(

بالتـدابري املتعلقـة بالنقـل     ـا، اذخالل الفتـرة   ،قرر متديد العمل  
  ؛١٥٩٦  املفروضة مبوجب القرار

، بالتـدابري املاليـة واملتعلقـة    ـا اذخالل الفترة  ،قرر متديد العمل  
ــرار ٢٠٠٦( ١٥٩٦بالســـفر املفروضـــة مبوجـــب القـــرار    ١٦٤٩) والقـ

  ؛)٢٠٠٦( ١٦٩٨) والقرار ٢٠٠٥(

، واليـة فريـق اخلـرباء املشـار     ـا اذخالل الفتـرة   ،قرر أن تمدد  
  )؛٢٠٠٦( ١٦٩٨من القرار  ٣إليه يف الفقرة 

 .هذه املسألة قيد نظره الفعلي يبقيقرر أن   
  

__________ 

  )٩٠(  S/2007/465.  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٧١القرار   

آب/  ١٠ عقــــــــــــودة يفامل ٥٧٣٠ يف جلســـــــــــته 

  ٢٠٠٧  أغسطس

ــاجليف    ــودة يف ا ،٥٧٣٠ ةلسـ ــطس /آب ١٠ملعقـ أغسـ
لـس مـرة أخـرى يف جـدول أعمالـه الرسـالة       ا، أدرج ٢٠٠٧

إىل رئيس الـس مـن   املوجهة  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٦املؤرخة 
، )٩١()٢٠٠٤( ١٥٣٣رئـــيس اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

ــو الدميقراطيـــة للمشـــاركة يف       ــا ممثـــل مجهوريـــة الكونغـ ودعـ
  املناقشة.

و) االنتبــاه إىل مشــروع قــرار وجــه الــرئيس (الكونغــو  
ــا  ــه فرنس ــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه    و ،)٩٢(قدمت اعتم

 )، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً     ٢٠٠٧( ١٧٧١القرار 
  :منها مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

العمــل بالتــدابري  ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١٥قــرر أن ميــدد حــىت    
 ١٤٩٣مــن القـــرار   ٢٠مبوجــب الفقــرة   املتعلقــة باألســلحة املفروضــة    

مـن   ١واليت جرى تعديلـها وتوسـيع نطاقهـا مبوجـب الفقـرة       ،)٢٠٠٣(
  )؛٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار 

عــدم ســريان التــدابري املشــار إليهــا يف الفقــرة أعــاله   قــرر أيضــاً  
علــى عمليــة التــدريب واملســاعدة يف اــال الــتقين الــيت توافــق عليهــا         

علـى دعـم وحـدات اجلـيش والشـرطة يف      احلكومة ويقتصر الغرض منها 
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــيت بســبيل إمتــام عمليــة انــدماجها يف        

  مقاطعيت مشال وجنوب كيفو ومنطقة إيتوري؛

ــلل ،قـــــرر متديـــــد العمـــــل    ددة أعـــــاله، بالتـــــدابري فتـــــرة احملـــ
مــن القــرار  ١٠و  ٧و  ٦فقــرات بالنقــل، املفروضــة مبوجــب ال  املتعلقــة
  )؛٢٠٠٥(  ١٥٩٦

__________ 

  )٩١(  S/2007/423.  

  )٩٢(  S/2007/485.  

ــاوز قـــــــرر أن يقـــــــوم، يف   ــباط/ ١٥ موعـــــــد ال يتجـــــ  شـــــ
 ٤و  ١، باستعراض التدابري املنصـوص عليهـا يف الفقـرات    ٢٠٠٨ فرباير

أعـاله، ـدف تعديلـها، حســب االقتضـاء، يف ضـوء توطيـد احلالــة        ٥و 
ــدم احملــرز يف       ــة، وال ســيما التق ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة يف مجهوري األمني

ك إدمــاج القــوات املســلحة وإصــالح  إصــالح قطــاع األمــن، مبــا يف ذلــ 
ــات     ــالح اجلماعـ ــزع سـ ــة ويف نـ ــرطة الوطنيـ ــة  الشـ ــلحة الكونغوليـ املسـ

تسرحيها أو إعادة توطينـها أو إعادـا إىل أوطاـا، حسـب      واألجنبية أو
  االقتضاء، وإعادة اندماجها.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   

 األول/ كـانون  ٢١ عقـودة يف امل ٥٨١٤ يف جلسته

  ٢٠٠٧ديسمرب 

، قدم األمـني  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤يوم يف   
تقرير الرابع والعشـرين عـن بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة       الالعام 

إىل أن  فيــه ، الــذي أشــار)٩٣(يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد أظهــرت تصــميما  

ــى االضــطالع  ــا عل ــع أرجــاء   ايامبســؤول قوي الســيادية يف مجي
لـت ختـيم علـى آفـاق     ظالبلد. ورغم هذه التطورات اإلجيابيـة،  

ــة  ــة قائمـ ــتقبل حتـــديات أمنيـ ــرق   املسـ ــذ أمـــد طويـــل يف شـ منـ
تلـــك التحـــديات  ى أنيـــرومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة. 

البعثة اإلبقـاء علـى قـدرات كـبرية يف شـرق البلـد،        تستلزم من
القـانون وحقـوق    ت الشـرطة وسـيادة  ووجود مستمر يف جماال

اإلنســان والشــؤون السياســية واملدنيــة يف مجيــع أرجــاء الــبالد. 
أوصــى بتجديــد واليــة البعثــة ملــدة ســنة واحــدة، وبــأن   لكلــذ

وأفـراد الشـرطة    حتتفظ مبالكها احلـايل مـن األفـراد العسـكريني    
 االنتخابــات احملليـــة علـــى األقـــل.  ايـــةواألفــراد املـــدنيني إىل  

مبا حيرز من تقـدم   التدرجيي، رهناً يبدأ اخلفض ميكن أن حينئذ
ــة العامــة احملــددة،    ــهمــويف بلــوغ النقــاط املرجعي ا إجــراء ن بين

ــال     ــة أمــن الســكان. وق ــة بنجــاح وكفال ــه إاالنتخابــات احمللي ن
__________ 

  )٩٣(  S/2007/671، ١٧٥٦عمال بالقرار  قدمامل )٢٠٠٧.(  
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هــا كـــل اجلماعــات املســـلحة   طرحيعتقــد أن املشــاكل الـــيت ت  
يما القـوات  سـ  وال األجنبية املوجودة على التراب الكونغـويل، 
مــن خــالل حــل   هاالدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، ال ميكــن حلــ  

موحــد والتعــاون  ــجاتبـاع  تســتلزم  اهعسـكري حبــت، ولكنــ 
يف هــذا الســياق، وبــني احلكومــات يف املنطقــة.   وثيــق بشــكل

ــادة احلــوار يفبرحــب األمــني العــام   ــدان  زي منطقــة  مــا بــني بل
خـالل آليـات   البحريات الكربى، علـى املسـتوى الثنـائي ومـن     

الكـربى واللجنـة الثالثيـة املشـتركة زائـد       مثل ميثاق البحريات
 اًمحايـة املـدنيني ظلـت عنصـر     أن اومبـ واحد، على حـد سـواء.   

 ل األزمـة يف شــرق مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيــة،   حلـ  اًأساسـي 
ــد ــة  فق ــى إجنــاز   ستواصــل أعلــن أن البعث واليتــها  التركيــز عل

وضـع برنـامج   ضـرورة   علىأصر ا كماملتعلقة حبماية املدنيني. 
مـــن مـــن أجـــل متكـــني الســـلطات األحمكـــم إلصـــالح قطـــاع 

حتمــل مســؤولياا كاملــة مــع بــدء التخفــيض    مــنالكونغوليــة 
ها الــدوليني علــى ءالتــدرجيي للبعثــة، وحــث احلكومــة وشــركا 

اغتنــام الفرصــة الــيت يتيحهــا اجتمــاع املائــدة املســتديرة املعــين    
ــل بوضــع خمطــط   بإصــالح قطــاع األمــن املقــرر    عقــده للتعجي

، أوصـى بـأن يـأذن الـس     ماتـ ويف اخلومتسق لذلك.  تفصيلي
لعــام  ةللبعثــة بتقــدمي الــدعم الكامــل لالنتخابــات احملليــة املقــرر 

واملؤسسـات الوطنيـة املعنيـة     مبا حتـرزه احلكومـة   ، رهنا٢٠٠٨ً
مـــن تقــــدم يف وضــــع األطـــر القانونيــــة واملؤسســــية واملاليــــة   

  عمليات اقتراع ذات مصداقية.إلجراء  الضرورية

كـــــــانون  ٢١يف  املعقـــــــودة ،٥٨١٤ ةلســـــــاجليف و  
ــمرب  ــه  ا، أدرج ٢٠٠٧األول/ديســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ  لــ

املـــذكور أعـــاله، ودعـــا ممثـــل مجهوريـــة الكونغـــو  )٩٣(التقريـــر
  ملشاركة يف املناقشة. اىلإالدميقراطية 

ــهمث    ــروع    وجــ ــاه إىل مشــ ــا) االنتبــ ــرئيس (إيطاليــ الــ
ــرار ــرار      ،)٩٤(قـ ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــد باإلمجـ اعتمـ

__________ 

  )٩٤(  S/2007/752.  

مبوجـب   )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا٢٠٠٧ً( ١٧٩٤
  :منها الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور

قــرر متديـــد واليــة بعثـــة منظمــة األمـــم املتحــدة يف مجهوريـــة       
الكونغـــو الدميقراطيـــة وتوســـيع قـــدراا علـــى النحـــو الـــوارد يف القـــرار  

ــىت ٢٠٠٧( ١٧٥٦ ــمرب   ٣١)، حــ ــانون األول/ديســ ، وأذن ٢٠٠٨كــ
مــن األفــراد  ١٧ ٠٣٠باســتمرارها حــىت ذلــك التــاريخ بقــوام يصــل إىل  

ــاً ٧٦٠العســكريني و  ــراد الشــرطة و    ٣٩١و  عســكرياً مراقب ــن أف  ٦م
  ؛فرداً ١٢٥وحدات شرطة مشكلة تتألف كل منها من 

يف طلبت إىل البعثـة إيـالء األولويـة القصـوى للتصـدي لألزمـة         
كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية من مجيع جوانبها، وال سـيما مـن خـالل    

طالــب امليليشــيات ومحايــة املــدنيني ودعــم تنفيــذ بيــان نــريويب املشــترك؛  
واجلماعـــات املســـلحة الـــيت ال تـــزال موجـــودة يف اجلـــزء الشـــرقي مـــن   
ــر    ــة لتحري ــة، وال ســيما القــوات الدميقراطي مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

ا، والقــــوات املســــلحة الروانديــــة الســــابقة/قوات إنتراهــــاموي، روانــــد
وامليليشيا املنشقة بقيادة لوران نكوندا، وجـيش الـرب للمقاومـة، بإلقـاء     

ودون مزيد من التأخري وبغـري قيـد أو شـرط     أسلحتها وباملشاركة طوعاً
يف عمليـــة تســـرحيها، وإعادـــا إىل الـــوطن، وإعـــادة توطينـــها، وإعـــادة  

  ب االقتضاء؛إدماجها، حس

)، بـأن تتوقـف   ٢٠٠٦( ١٦٩٨بقـراره   ، مذكِّراًطالب أيضاًو  
علــى الفــور مجيــع اجلماعــات املســلحة، ال ســيما قــوات لــوران نكونــدا   

األطفـال واسـتخدامهم،    قراطية لتحرير رواندا، عـن جتنيـد  والقوات الدمي
  وأن تسرح مجيع األطفال املرتبطني ا؛

راء اسـتعراض دقيـق ملـا تبذلـه     طلب إىل البعثة أن تشرع يف إجـ   
ــع اســتراتيجية       ــه، وأن تتب ــف اجلنســي والتصــدي ل ــع العن ــود ملن ــن جه م
ــم املتحــدة         ــق األم ــع فري ــق م ــاون الوثي ــة، بالتع ــى نطــاق البعث شــاملة عل
ــة مــن       ــة واحلماي ــز الوقاي القطــري وغــريه مــن الشــركاء، مــن أجــل تعزي

األمـن   العنف اجلنسي والتصدي لـه، جبملـة وسـائل منـها تـدريب قـوات      
ــاً  ــة وفق ــارير عــ   الكونغولي ــها، وأن تقــدم بانتظــام تق ن اإلجــراءات لواليت
الصــدد، مبــا يف ذلــك حتليــل البيانــات الوقائعيــة وحتليــل    املتخــذة يف هــذا
  .اجتاهات املشكلة
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  حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا -  ٩
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــر ٢٨املعقــــــــــــــــودة  ٥٠٦٧  ين األول/تشــــــــــــــ

  ٢٠٠٤  أكتوبر

تشــــــــرين  ٢٨، املعقــــــــودة يف ٥٠٦٧يف اجللســــــــة   
، دعا جملس األمن ممثل مجهورية أفريقيـا  ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

الوســطى إىل املشــاركة يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (اململكــة      
. ويف مجلـة مـا أورده الـس يف    )١(املتحدة) ببيان باسم الـس 

  البيان أنه:

ــه     ــا أبدت ــب مب ــق     رح ــن روح تواف ــا الوســطى م أطــراف أفريقي
ـــ  ى مواصــــلة العمليــــة االنتقاليــــة اآلراء، ممــــا يشــــهد علــــى عزمهــــا علـ

  النهاية؛    حىت

حض أبناء أفريقيا الوسطـى على مواصـلة جهـودهم مـن أجـل       
ــرين       ـــري يف تشــ ــذي سيجــ ــتوري الــ ــتفتاء الدســ ــاح االســ ــة جنــ كفالــ

ات رئاسـية وتشـريعية   الثاين/نوفمرب، والقيام بشكل مرضٍ بتنظـيم انتخابـ  
  ؛  ٢٠٠٥حرة وشفافة ودميقراطية يف كانون الثاين/يناير 

رحب باملساعدة املقدمة من اتمع الدويل لتحقيـق االسـتقرار     
  واالنتعاش يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛  

أهاب باجلهات املاحنة الدولية ومبؤسسات التمويـل الدوليـة أن     
  هورية أفريقيا الوسطى؛  تواصل تقدمي الدعم الثـابــت جلم

أعــرب عــن قلقــه الشــديد إزاء تــدهور احلالــة املاليــة والقطــاع     
العام للدولـة، وأهـاب بسـلطات أفريقيـا الوسـطى أن تعمـل بعزميـة علـى         

  مواجهة هذه احلالة؛

ــم       ــل حبسـ ــى أن تواصـ ــطى علـ ــا الوسـ ــلطات أفريقيـ حـــض سـ
  حقوق اإلنسان. مكافحة انتهاكات

  
__________ 

  )١(  S/PRST/2004/39. 

ــرئيس يف     ــان صــادر عــن ال ــن    بي ــس األم جلســة جمل

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٢املعقودة  ٥٢٣٢

 متـــــــــوز/ ٢٢، املعقـــــــــودة يف ٥٢٣٢يف اجللســـــــــة   

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٥ يوليــه
العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى وأنشـطة مكتـب     
األمــــم املتحــــدة لــــدعم بنــــاء الســــالم يف مجهوريــــة أفريقيــــا   

أشـــار األمـــني العـــام يف تقريـــره إىل أنـــه، بعـــد  . و)٢(الوســـطى
 أيــــار/ ٨آذار/مـــارس و   ١٣، يف جـــولتني مـــن االنتخابـــات   

علـى التـوايل، انتخـب اجلنـرال فرانسـوا بـوزيزي        ٢٠٠٥ مايو
ــرغم مــن     ــا الوســطى. وعلــى ال ــة أفريقي رئيســا قادمــا جلمهوري
ــون أن       ــرب املراقب ــات، اعت ــيت شــابت االنتخاب ــوب ال بعــض العي

نتخابية كانت حرة وموثوقة وعادلة وشفافة. وبعـد  العملية اال
ــق      ــا يتعل ــزال قائمــة يف م اإلشــارة إىل أن بعــض الشــواغل ال ت
باحلالة األمنية، أفاد األمني العام بأن سلطات مجهوريـة أفريقيـا   
الوســطى تشــعر بــالقلق مــن خطــر اســتغالل هــذه اموعــات   

ــا يف أحنـــاء البلـــد، لزعزعـــ   ة املســـلحة، الـــيت واصـــلت هجماـ
االستقرار السياسـي للنظـام اجلديـد، وأضـاف أن اجلهـود الـيت       
يبذهلا مكتب دعم بناء السالم من أجل إعـادة هيكلـة القـوات    
املسلحة يف البالد واستكمال إعـادة إدمـاج املقـاتلني السـابقني     
ــق باحلالــة االقتصــادية، أشــار       ــزال مســتمرة. ويف مــا يتعلّ ال ت

زمــة ماليــة وهويعتمــد بدرجــة األمــني العــام إىل أن البلــد ميــر بأ
كبرية على الدعم اخلـارجي للميزانيـة، ولكنـه أضـاف أنـه مـن       
املتوقع أن تستأنف معظم القطاعات االقتصادية منوهـا يف عـام   

. وأشــار إىل أن االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان ٢٠٠٥
__________ 

  )٢(  S/2005/414ببيــــــــان الــــــــرئيس املــــــــؤرخ دم عمــــــــالً ، املقــــــــ
 ).S/PRST/2001/25(٢٠٠١أيلول/سبتمرب   ٢٦
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حدثت يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك انتـهاكات نسـبت إىل   
كر أن مكتب دعم بناء السالم واصـل تقـدمي   قوات األمن، وذ

  برامج التوعية والتدريب.

ــطى إىل      ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــا الـــس ممثـــل مجهوريـ ودعـ
ــان باســم       ــرئيس (اليونــان) ببي املشــاركة يف املناقشــة. وأدىل ال

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣(الس

ــات        ــه احلــار حبســن ســري االنتخاب الرئاســية أعــرب عــن ترحيب
والتشريعية يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، وبـإحالل املؤسسـات املنتخبـة      
اجلديــدة الــيت يعــد اســتقرارها عــامالً ضــروريا لكفالــة الســالم الــدائم يف  

  مجهورية أفريقيا الوسطى؛

ــة          ــة للجماع ــددة اجلنســيات التابع ــوة املتع ــراد الق ــى أف ــىن عل أث
وفرنسـا، واالحتـاد األورويب،   االقتصادية والنقديـة لـدول وسـط أفريقيـا،     

  للعملية؛  والصني، وأملانيا على الدعم احلاسم الذي قدموه

ــة       ــة الدولي ــة واملؤسســات املالي ــات املاحنــة الدولي ــا اجله إىل  دع
  بسخاء؛  مواصلة تقدمي الدعم إىل مجهورية أفريقيا الوسطى

ــة متابعــة  طلــب إىل األمــني العــام النظــر     ــة إنشــاء جلن يف إمكاني
يع جلنة الشركاء اخلارجيني املعنية مبتابعـة العمليـة االنتخابيـة بغيـة     توس أو

  دعم جهود التعمري اليت تبذهلا أفريقيا الوسطى؛

أعرب عن قلقه من حالة انعدام األمـن السـائدة يف مشـال البلـد       
وغربــه، ودعــا الــدول املعنيــة إىل التشــاور مــع املنظمــات دون اإلقليميــة   

ملتحدة لدعم بناء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا    واإلقليمية ومكتب األمم ا
الوســطى، بشــأن اإلجــراءات الــالزم اختاذهــا للــرد بصــورة مجاعيــة علــى  
اخلطــر الــذي تشــكِّله هــذه اجلماعــات املســلحة علــى اســتقرار مجهوريــة  

  أفريقيا الوسطى وبعض بلدان املنطقة دون اإلقليمية.
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــودة  ٥٥٧٢ ــاين/  ٢٢املعقـــــــــ ــرين الثـــــــــ  تشـــــــــ

  ٢٠٠٦  نوفمرب
__________ 

  )٣(  S/PRST/2005/35. 

ــة    تشـــــــرين  ٢٢املعقـــــــودة يف )٤(٥٥٧٢يف اجللســـــ
، دعا جملس األمن ممثـل مجهوريـة أفريقيـا    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

الوسطى إىل املشاركة يف املناقشة. وأدىل الرئيس (بـريو) ببيـان   
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٥(باسم الس

تأكيــد دعمــه الكامــل ملكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء كــرر   
  فريقيا الوسطى؛ السالم يف مجهورية

ــذهلا احلكومــة علــى صــعيد        ــيت تب ــاجلهود الشــجاعة ال رحــب ب
ــائيني        ــركاء الثنـ ــن الشـ ــل مـ ــا كـ ــدعو إليهـ ــيت يـ ــالحات الـ ــذ اإلصـ تنفيـ

، واملؤسسات املالية الدولية، اليت ترمـي إىل حتسـني إدارة اخلزانـة الوطنيـة    
  وضمان توخي الشفافية يف األنشطة االقتصادية، وحسن اإلدارة؛

أعــرب عــن قلقــه الشــديد ألن انعــدام االســتقرار علــى امتــداد     
املنــاطق احلدوديــة لتشــاد والســودان ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى يشــكل 

  ديداً ألمن واستقرار مجهورية أفريقيا الوسطى وجرياا؛

ة اإلقليميـة جلمهوريـة أفريقيــا   أكـد مـن جديـد التزامـه بالسـالم       
  الوسطى؛

طلــب إىل األمــني العــام أن يعــزز التعــاون بــني األمــم املتحــدة      
  والدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا؛  

قرر جتديد والية مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم يف         
كـــانون  ٣١ مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ملـــدة ســـنة واحـــدة تنتـــهي يف 

  .٢٠٠٧األول/ديسمرب 
__________ 

، املعقــودة كجلســة خاصــة يف  ٥٥٥٨ويف جلســة جملــس األمــن    )٤(  
ــوبر ٣٠ ، أجــرى الــس مناقشــة مــع  ٢٠٠٦ تشــرين األول/أكت

املمثل اخلاص لألمني العـام ورئـيس مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم       
 بناء السالم ورئيس وزراء مجهورية أفريقيا الوسطى.

  )٥(  S/PRST/2006/47. 
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  البنود املتعلقة بالسالم واألمن يف أفريقيا - ١٠

  احلالة يف أفريقيا -  ألف
  

ــيت دار  ــداوالت الــ ــة املــ ــودة يف  ٥٠٤٣ت يف اجللســ املعقــ

  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ٢٤

 أيلــــــــول/ ٢٤، املعقــــــــودة يف ٥٠٤٣يف اجللســــــــة   

ــن إىل جــدول أعمالــ  ٢٠٠٤ ســبتمرب ــس األم ه، يف ، أدرج جمل
، إحاطـة قـدمها رئـيس    “احلالـة يف أفريقيـا  ”إطار البند املعنون 

نيجرييا، الرئيس احلايل لالحتـاد األفريقـي. وأدىل مجيـع أعضـاء     
  .)١(ببيانات  جملس األمن واألمني العام ورئيس نيجرييا

ــس إىل       ــاه الـ ــبانيا) انتبـ ــس (إسـ ــيس الـ ــه رئـ ووجـ
الــيت قــدمها ممثــل  ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٢٢الرســالة املؤرخــة 

ــان الصــادر عــن جملــس الســالم      ــيت أحــال ــا البي ــا، وال نيجريي
واألمـــن لالحتـــاد األفريقـــي بشـــأن احلالـــة الســـائدة يف منطقـــة  

. مث قــدم )٢(دارفــور يف الســودان واحلالــة الســائدة يف الصــومال 
بعــض املالحظــات التمهيديــة بصــفته الوطنيــة، وذكّــر بالزيــارة 

دان قبــل أســبوع مــن ذلــك. ويف حــني   الــيت قــام ــا إىل الســو 
أعــرب عـــن رأي مفـــاده أن احلالــة اإلنســـانية يف دارفـــور قـــد   
بـــدأت تتحســـن بـــبطء، أشـــار أيضـــا إىل أن اهلجمـــات علـــى  
السكان املدنيني مل تتوقّف بالكامل وأنه ال بد أن حتتـرم مجيـع   
األطراف اتفاق وقف إطالق النار. وبعد التشـديد علـى أمهيـة    

يف دارفـور مـن خـالل     لع به االحتاد األفريقيالدور الذي يضط
مجلـة أمـور، أشـار إىل أن     رعاية مفاوضات أبوجا للسـالم، يف 

اتمع الدويل يتوقع مـن مجيـع األطـراف التفـاوض حبسـن نيـة       
مــن أجــل التوصــل إىل اتفــاق ميكــن أن ينفّــذ يف أقــرب وقــت    
ممكن. وأخريا، وفيما يتعلق باحلالـة يف جنـوب السـودان، دعـا     

__________ 

 مثّل أملانيا وإسبانيا وزيرا الشؤون اخلارجية.  )١(  

  )٢(  S/2004/755. 

ــرب وقــت ممكــن، األمــر    إىل ــام مفاوضــات نيفاشــا يف أق  اختت
  .)٣(الذي قد تكون له آثار إجيابية للغاية على احلالة يف دارفور

ويف البيــان الــذي أدىل بــه األمــني العــام، اعتــرب مأســاة    
دارفــور أحــد أكــرب التحــديات الــيت يواجههــا اتمــع الــدويل،   

وانتــهاكات  ومثـة مهمــة ملحــة هـي محايــة املــدنيني مـن العنــف   
حقوق اإلنسان. وإذ أشار األمـني العـام إىل أن األمـم املتحـدة     
تدعم االحتاد األفريقي من أجـل تعزيـز عملياتـه يف مجيـع أحنـاء      
دارفور، قال إن توسيع نطاق بعثـة االحتـاد األفريقـي ينبغـي أن     
يــدعم مبــوارد دوليــة كــبرية، مبــا يف ذلــك الــدعم اللوجســيت        

ر األمــني العــام كــذلك بــأن األمــم  واملعــدات والتمويــل. وذكّــ
املتحدة تـدعم أيضـا قيـادة االحتـاد األفريقـي للعمليـة السياسـية        
مــن أجــل التوصــل إىل تســوية سياســية حقيقيــة، ودعــا اتمــع 
الـــدويل إىل دعـــم االحتـــاد األفريقـــي يف هـــذه املهمـــة، وذلـــك  

أنـه مـن املتوقـع    “ بصورة ال لبس فيهـا ”باإليعاز لطريف الرتاع 
أن يسـتأنفا املفاوضـات للتوصـل إىل تسـوية سياسـية يف      منهما 

بــــروح التراضــــي الالزمــــة للتوصــــل    دارفــــور وأن يتحلّيــــا  
  .)٤(االتفاق  إىل

واتفق رئيس نيجرييا الـرئيس احلـايل لالحتـاد األفريقـي       
علــى أن الوضـــع يف دارفــور يفـــرض حتــديات جســـيمة علـــى    

ات السـالم  االحتاد األفريقي واتمع الـدويل، وأشـار إىل حمادثـ   
يف أبوجا باعتبارها مـن أهـم اخلطـوات الـيت مت االضـطالع ـا       
ــادة االحتــاد األفريقــي مــن أجــل التصــدي للوضــع يف      حتــت قي
دارفــور. وقــال إن االحتــاد األفريقــي عاقــد العــزم علــى إحــالل  

__________ 

  )٣(  S/PV.5043 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  
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الســالم يف دارفــور ألن ســلم الســودان وأمنــه ســيؤثران إجيابيــا  
ــى ا   ــة وعل ــة دون اإلقليمي ــى املنطق ــها،  عل ــة برمت ــارة األفريقي لق

وشدد على الدور التعاوين الذي أداه اتمع الـدويل، وخاصـة   
ــه االســتمرار يف      ــن، وميكن األمــم املتحــدة بواســطة جملــس األم
أدائه لتعزيـز جهـود االحتـاد األفريقـي يف املنطقـة. لـذلك حـثّ        
املاحنني واتمع الدويل على تعزيز قـدرة االحتـاد األفريقـي مـن     

قـــدمي الــدعم اللوجســـيت، وكــذلك التـــدريب ونشـــر   خــالل ت 
ــوايل    ــا حـ ــوة قوامهـ ــاظ بقـ ــة لالحتفـ ــود واألدوات الالزمـ اجلنـ

جندي يف دارفور. وأضاف قائالً إن التحدي يكمـن   ٣ ٠٠٠
يف حتديد الدول األعضاء يف االحتاد األفريقـي الـيت ستسـهم يف    
القــوة والــدعم اللوجســيت واملــوارد الالزمــة. وأضــاف أن هــذه 

ال ينبغي إنشاؤها إال بعـد االتفـاق علـى ترتيـب سياسـي       القوة
دائم وتنفيذه، وأشـار إىل أنـه يف ضـوء خـربة االحتـاد األفريقـي       
 احملـــدودة يف هــــذه العمليــــات، فـــإن القيــــادة والــــتحكّم قــــد  

  حتديا.  تشكّالن

ــم أفريقيــا،          ــيت ــق بالقضــايا األخــرى ال ــا يتعل ويف م
ــذي اتخــذ    ــالقرار ال ــا ب ــيس نيجريي ــب رئ ا  رحــؤخر ــس م ه ال

بتمديد والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وبعثة األمـم املتحـدة   
يف ســرياليون؛ ورحــب بتوصــيات األمــني العــام بشــأن توســيع  
بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة.       
واختـــتم بيانـــه حبـــثّ جملـــس األمـــن علـــى مواصـــلة أداء دوره  

م لكل اجلهود املبذولـة يف أفريقيـا، وحـثّ    اإلجيايب احلايل الداع
اتمع الدويل عمومـا علـى زيـادة مسـتوى مسـاعدته، خاصـة       
يف جماالت بناء القدرات وتطوير البنية التحتية، وذلـك ضـماناً   

  .)٥(لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا

ويف ردود الفعـــل علـــى اإلحاطـــة اإلعالميـــة، أعـــرب   
الس عن قلقهم بوجه عـام مـن احلالـة السـائدة      معظم أعضاء
__________ 

 .٢٢و  ٢١والصفحتان  ٦و  ٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

يف دارفــور، وســلّموا بــأن األولويــة األكثــر إحلاحــا هــي وقــف  
القتـــل وإـــاء مجيـــع أعمـــال العنـــف املرتكبـــة ضـــد املـــدنيني؛  
وأعــادت التأكيــد علــى أن جملــس األمــن عــازم علــى مواصــلة    
الضغط على حكومة السودان واجلماعـات املتمـردة مـن أجـل     

ــودة  ــة    العـ ــزام بعمليـ ــلة االلتـ ــات، ومواصـ ــة املفاوضـ إىل طاولـ
يبـــذهلا االحتـــاد األفريقـــي يف  الســـالم؛ ودعمـــت اجلهـــود الـــيت

  الصدد.  هذا

وعنــدما ســأل ممثــل الواليــات املتحــدة رئــيس نيجرييــا   
عما إذا كان جملس األمـن والبلـدان املعنيـة تقـوم مبـا يكفـي يف       

عــرب عــن دارفــور أو أن بإمكاــا أن تفعــل أي شــيء آخــر، أ
رأيه بأنه ينبغي علـى األعضـاء اخلمسـة الـدائمني يف الـس أن      
يتصرفوا بطريقة موحدة ملمارسة قدر متساو من الضغط علـى  

. وإذ شـدد ممثـل   )٦(احلكومة وعلـى املتمـردين علـى حـد سـواء     
اململكة املتحدة على أن أولوية الس الفوريـة يف دارفـور هـي    

أن حكومـة السـودان حباجـة     إاء العنف ضد املدنيني، الحـظ 
إىل املساعدة يف هذا الصدد، وبالتايل، شـجع احلكومـة نفسـها    
واالحتاد األفريقي على أن حيددا على وجه السـرعة التعزيـزات   
املطلوبة ميدانياً يف دارفور، وما يتـوفر لـدى حكومـة السـودان     

. )٧(من استعداد لتقبله، وماذا ميكن لالحتاد األفريقي أن يقدمـه 
ــل الصــني أن األ وذكــ ــا هــي التوصــل بأســرع   ر ممث ــة العلي ولوي

ــى     مــا ــه، وعل ميكــن إىل توســع االحتــاد األفريقــي يف نشــر قوات
اتمـع الـدويل أن يقـدم كـل مسـاعدة ممكنـة يف هـذا الصــدد.        
وأشار إىل أن نشأة مشكلة دارفور معقدة للغاية، وشـدد علـى   

ــور     ــة دارف ــم يف منطق ــق ســالم دائ ــن يتســىن حتقي ــه ل مــن  إالّ أن
خــالل تســوية سياســية. وبالتــايل دعــم االحتــاد األفريقــي يف        
مطالبتــه املتواصـــلة بـــإجراء مفاوضـــات سياســـية ودعـــا مجيـــع  

__________ 

 ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

483/1582 11-02856 
 

األطــراف، وخاصــة مجاعــات املتمــردين، إىل إبــداء مزيــد مــن   
. وقــال ممثــل )٨(املرونــة حــىت ميكــن التوصــل إىل اتفــاق شــامل  

ا يف مطالبتـه  فرنسا إنه يتعني على الس أن يكون أكثر إحلاح
حكومة السودان بالوفاء جبميـع التزاماـا، وال سـيما مكافحـة     
اإلفالت مـن العقـاب وإـاء العنـف، ودعـا اتمـع الـدويل إىل        

ــي    ــة إىل االحتــاد األفريق ــدمي مســاعدة كافي ــل  )٩(تق . وشــدد ممث
ــان       ــر أداتـ ــذار املبكـ ــائي واإلنـ ــل الوقـ ــى أن العمـ ــل علـ الربازيـ

ات اإلقليميـــة، وبالتـــايل جيـــب أن جوهريتـــان يف عـــدة املنظمـــ
ــق تـــاليف     ــار منطـ ــل يف إطـ ــرة للعمـ ــبل مبتكـ ــاك سـ ــون هنـ تكـ
الصــراعات الــذي يســتتبع القضــاء علــى التخلــف والــنقص يف   
التعلــيم والفقــر واجلــوع. وقــال إن التــرابط املتزايــد بــني األمــن 
ــة إىل تنســيق      ــد احلاج ــة يؤك ــة االقتصــادية واالجتماعي والتنمي

ــس    ــني جملــ ــا بــ ــل يف مــ ــادي    أفضــ ــس االقتصــ ــن والــ األمــ
. وقـد أشـار   )١٠(مـن امليثـاق   ٦٥واالجتماعي من خـالل املـادة   

ــة يف       ــرأي، إىل أن احلال ــا ال ــل روماني ــه ممث ــوال، ووافق ــل أنغ ممث
دارفـور أعطـت الــس الفرصـة لالسـتفادة بشــكل أفضـل مــن      
الفصل الثـامن مـن امليثـاق فيمـا يتعلـق بالتعـاون مـع املنظمـات         

ــة ــل شــيلي، يف ضــوء املناقشــة بشــأن    . وا)١١(اإلقليمي ــرح ممث قت
التعاون بني االحتاد األفريقي وجملس األمن، أنه قـد يكـون مـن    
اجلديـــر باالهتمــام عقــد جلســة مشــتركة بــني الــس وجملــس   

  .  )١٢(السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي
  

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

 (رومانيا). ١٨(أنغوال)؛ والصفحة  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٥٣٣١الت الــــ

يف الفتـرة  املعقودة  ٥٦٥٥و  ٥٥٧١و  ٥٥٢٥ و

ــني   ــدة بـ ــمرب   ١٩املمتـ ــانون األول/ديسـ  ٢٠٠٥كـ

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤  و

 كـــانون األول/ ١٩، املعقـــودة يف ٥٣٣١يف اجللســـة   

ــمرب  ــة    ٢٠٠٥ديسـ ــه إحاطـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ
قدمها وكيل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق اإلغاثـة       

، أدىل مجيــع يف حــاالت الطــوارئ. ويف أعقــاب هــذه اإلحاطــة
  أعضاء الس ببيانات.

ــن      ــدا مـ ــه مزيـ ــام يف إحاطتـ ــني العـ وقـــدم وكيـــل األمـ
املعلومات عن احلالة املتـدهورة يف دارفـور؛ وأبلـغ الـس عـن      
اهلجمات العنيفـة الـيت يشـنها جـيش الـرب للمقاومـة يف مشـال        
أوغنـــدا وجنـــوب الســـودان، ومـــؤخرا يف مجهوريـــة الكونغـــو 

الس على الرحلة اليت قام ـا مـؤخرا إىل    الدميقراطية؛ وأطلع
ــنقص يف     ــبب الـ ــدهور بسـ ــع يتـ ــدأ الوضـ ــث بـ ــابوي، حيـ زمبـ
األغذية. وباإلشارة إىل استدامة العمليـة اإلنسـانية يف دارفـور،    
شــدد علــى احلاجــة إىل وجــود أمــين يف امليــدان موســع وأكثــر   
فعالية يف أقرب وقت ممكن من أجل محايـة املـدنيني والسـماح    

ــق    لل ــا يتعلــ ــارهم. ويف مــ ــالعودة إىل ديــ ــا بــ ــردين داخليــ مشــ
باألزمات اإلقليمية النامجة عن أنشطة جيش الـرب للمقاومـة،   

الــس إىل إدانــة هجمــات جــيش الــرب للمقاومــة ضــد     دعــا
املــدنيني والعــاملني يف اــال اإلنســاين بشــدة واإلصــرار علــى    
ــل األمــني     ــد اقتــرح وكي الوقــف الفــوري ألعمــال العنــف. وق
العام على الس أن ينظر يف تعيني فريق من اخلرباء، وكـذلك  
عقد اجتماعات إحاطة منتظمة عن آثـار أنشـطة جـيش الـرب     
للمقاومة على املنطقة. وأخريا، ويف ما يتعلّق باحلالة اإلنسـانية  
يف زمبابوي، دعا األمم املتحدة وجمتمع العمل اإلنسـاين بوجـه   

نشـط مـع حكومـة زمبـابوي     أعم إىل حماولة االخنـراط بشـكل أ  
ملعاجلــة األزمــة اإلنســانية اهلائلــة. ويف اخلتــام، حــثّ اتمــع        



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 484/1582 
 

ــر     ــاين أكثـ ــائي وإنسـ ــامج إمنـ ــل برنـ ــم ومتويـ ــى دعـ ــدويل علـ الـ
طموحا، مضيفًا أن األزمات اإلنسانية تنجم عن الغيـاب التـام   
ــة اإلنســانية أن تكــون       ــه ال ميكــن للمعون ــن، وأن للســلم واألم

  .  )١٣(اجلة األسباب األساسية للصراععذرا للعزوف عن مع

وأعــرب أعضــاء الــس عــن قلقهــم أيضــا مــن تفــاقم     
احلالــة اإلنســانية يف دارفــور ومشــال أوغنــدا وجنــوب الســودان 
ــور، إىل احلاجــة إىل معاجلــة     ــة أم ــابوي وأشــاروا، يف مجل وزمب

مــات اإلنســـانية وأمهيـــة اعتمـــاد  األســباب اجلذريـــة هلـــذه األز 
  إقليمي.  ج

شــارة إىل احلالــة يف دارفــور، شــدد عــدة أعضــاء   وباإل  
علــى أمهيــة ضــمان جنــاح مفاوضــات أبوجــا مــن أجــل حتقيــق   

. )١٤(استقرار احلالـة وضـمان احلمايـة الفعالـة للسـكان املـدنيني      
ــل، يف ــدا      وباملثـ ــال أوغنـ ــانية يف مشـ ــة اإلنسـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ مـ

وجنوب السودان النامجـة عـن هجمـات جـيش الربللمقاومـة،      
ثال الدامنرك واليابان على ضـرورة اسـتئناف احلـوار بـني     أكّد مم

  .)١٥(حكومة أوغندا وجيش الرب للمقاومة

وعن احلالة يف زمبابوي، حثّت بعض الدول األعضاء   
حكومة زمبابوي على إبداء قدر أكرب مـن الرغبـة يف الـدخول    
يف حوار مع اتمع الدويل من أجل تـوفري املسـاعدة واحلمايـة    

. وأعـاد ممثّـل الواليـات املتحـدة التأكيـد علـى       )١٦(ألبناء شعبها
__________ 

  )١٣(  S/PV.5331 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

(اليابـــان)؛  ١٠(بـــنن)؛ والصـــفحة  ٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٤(  
 (فرنسا). ٢١  (الواليات املتحدة)؛ والصفحة ١٥والصفحة 

 ١٠(الــدامنرك)؛ والصــفحتان  ٩و  ٨املرجــع نفســه، الصــفحتان   )١٥(  
 (اليابان). ١١ و

 ١٠صــفحتان (الــدامنرك)؛ وال ٩و  ٨املرجــع نفســه، الصــفحتان   )١٦(  
(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٦(اليابان)؛ والصـفحة   ١١ و

 (اململكة املتحدة). ٢٣(رومانيا)؛ والصفحة  ١٩

ــة       ــة، وأشــار إىل أن األزم ــده هلــذه احلال ــا بل ــيت يوليه ــة ال األمهي
الغذائيــة احلاليــة  ديــد لالســتقرار واألمــن اإلقليمــيني، وحــثّ 
حكومة زمبابوي على مـد اليـد لشـعبها ولألحـزاب السياسـية      

ــي إىل      ــراء حــوار يرم ــدين إلج ــع امل ــات اتم التوصــل إىل وفئ
تســوية سياســية مســتدامة. واقتــرح علــى وكيــل األمــني العــام   
للشــؤون السياســية القيــام بزيــارة إىل زمبــابوي وكــذلك إىل      

. وباملثــل، اقتــرح ممــثال كــل مــن   )١٧(بلــدان أخــرى يف املنطقــة 
فرنسا والدامنرك أنه قد يكـون مـن املفيـد لـو قـام األمـني العـام        

صـر ممثـل اململكـة املتحـدة     شخصيا بزيارة زمبابوي، يف حني أ
على ضـرورة إحـراز تقـدم هـام قبـل أن يرتـأي اتمـع الـدويل         

ينخـــرط األمـــني العـــام بنفســـه يف    أنـــه مـــن املستصـــوب أن   
  .)١٨(املسألة  تلك

ويف ايــة اجللســة، وعنــد الــرد علــى أســئلة أعضــاء         
ــتوى إىل       ــة املسـ ــارة رفيعـ ــام بزيـ ــة القيـ ــأن إمكانيـ ــس بشـ الـ

ل األمني العام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق    زمبابوي، أكّد وكي
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أن رئيس زمبـابوي كـان قـد دعـا     

ــني    ــد وأن األم ــارة البل ــام إىل زي ــني الع ــاد    األم ــزم إيف ــام يعت الع
وكيله للشؤون السياسية يف بعثة من أجـل املشـاركة يف حـوار    

  .)١٩(البلد  مع قادة

 ول/أيلـــــــ ١٥، املعقـــــــودة يف ٥٥٢٥ويف اجللســـــــة   

، أدرج الس يف جدول أعماله إحاطة قـدمها  ٢٠٠٦ سبتمرب
وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حــاالت الطــوارئ، الــذي خاطــب الــس ورد علــى األســئلة   
ــة      ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــانية يف مجهوريـ ــة اإلنسـ ــأن احلالـ بشـ

__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

(فرنسـا)؛   ٢٢(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ٩املرجع نفسه، الصـفحة    )١٨(  
 (اململكة املتحدة). ٢٤والصفحة 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  
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ــؤخرا إ      ــا م  ــام ــارة الــيت ق ــاب الزي ــدا يف أعق ىل هــذين وأوغن
  البلدين. وأدىل كل أعضاء الس ببيانات.

ويف تلك اإلحاطة، ورغم تسـليم وكيـل األمـني العـام       
بتحسن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة بفضـل وجـود    
مزيــد مــن العــاملني يف جمــال اإلغاثــة علــى أرض الواقــع، فقــد    

يـد  أشار إىل أن احلصانة ال تـزال عقبـة رئيسـية أمـام إحـراز مز     
من التقـدم. ويف هـذا الصـدد، حـث الـس والـدول األعضـاء        
ــة     ــلحة جلمهوريـ ــوات املسـ ــى القـ ــغط علـ ــى الضـ ــرى علـ األخـ
الكونغو الدميقراطية من أجل وقـف مجيـع أعمـال العنـف ضـد      
املدنيني. ودعا الـس إىل إثبـات التزامـه القـوي باإلبقـاء علـى       

علـــى  القـــوام احلـــايل لبعثـــة األمـــم املتحـــدة وممارســـة الضـــغط
احلكومــة لوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب وإقــرار ســيادة        
القـــانون واحلكـــم الرشـــيد. وخبصـــوص مشـــال أوغنـــدا حيـــث 

، قال وكيل األمني العـام إنـه رأى   “يبشر باخلري أكثر”الوضع 
، مبا يف ذلك إفسـاح اـال   “حتسنا يف مجيع املؤشرات تقريبا”

ض عـــدد لـــدخول املزيـــد مـــن املســـاعدات اإلنســـانية، واخنفـــا
ــردين    ــة األمنيـــة يف خميمـــات املشـ ــيالً وحتســـن البيئـ املتـــنقلني لـ
ــال        ــف األعم ــاق لوق ــع اتف ــى توقي ــا. وســلّط الضــوء عل داخلي
ــة يف     ــرب للمقاومـ ــيش الـ ــدا وجـ ــة أوغنـ ــني حكومـ ــة بـ القتاليـ

آب/أغسطس، وشدد على أمهيـة أن يسـاعد الـس علـى      ٢٦
يف أقـرب   دفع العملية قدما من أجل التوصـل إىل اتفـاق ـائي   

  .)٢٠(وقت ممكن

وعقب اإلحاطة، قال أعضاء الـس إـم مسـرورون      
ــو    ــة الكونغــ ــدثت يف مجهوريــ ــيت حــ ــرية الــ ــورات األخــ للتطــ

حبــــوا بالتقــــدم احملــــرز؛ ولكنــــهم  الدميقراطيــــة وأوغنــــدا، ور
يزالون يشعرون بالقلق مـن املصـاعب اهلائلـة الـيت يواجههـا       ال

ــه مل يتســن حــىت اآلن إزالــ    ــدين، ألن ــدم   البل ــل ع ــع عوام ة مجي
__________ 

  )٢٠(  S/PV.5525 ٥إىل  ٢، الصفحات. 

االستقرار. ورحبـوا بوقـف إطـالق النـار بـني حكومـة أوغنـدا        
وجيش الرب للمقاومة وأعادوا التأكيـد علـى ضـرورة معاجلـة     

ــن العقــاب    ــألة اإلفــالت م ــدين بغيــة إحــالل     مس يف كــال البل
  دائم.  سالم

 تشــرين الثــاين/ ٢٢، املعقــودة يف ٥٥٧١ويف اجللســة   

 جدول أعماله إحاطـة قـدمها   ، أدرج الس يف٢٠٠٦نوفمرب 
وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حـاالت الطـوارئ عـن التحــديات اإلنسـانية البالغـة األمهيــة يف      
أفريقيــا، ال ســيما احلالــة يف دارفـــور وحمادثــات الســالم بـــني      
ــدا وجــيش الــرب للمقاومــة. ويف أعقــاب هــذه     حكومــة أوغن

  ضاء الس ببيانات.اإلحاطة، أدىل مجيع أع

وبشأن احلالة يف السـودان، وخاصـة يف دارفـور، أبلـغ       
وكيل األمني العام أنه منذ بعثته األخرية إىل دارفور، ما فتئـت  
احلكومة متقاعسة عن محاية مواطنيها، حىت يف املناطق اخلاليـة  
مـــن املتمـــردين، ممـــا أدى إىل زيـــادة عـــدد األشـــخاص الـــذين 

ــاعدة ــاجون إىل املسـ ــغ  ا حيتـ ــة ليبلـ ــني شـــخص،   ٤لعاجلـ ماليـ
ــا إىل مليــوين شــخص وهــو    فيمــا ارتفــع عــدد النــازحني داخلي

عدد مل يسبق له مثيل. ومـن أجـل التخفيـف مـن وطـأة احلالـة       
على أرض الواقع، أوصى وكيل األمني العام بأن تكـف مجيـع   
ــف إطــالق       ــرم وق ــورا وحتت ــة ف ــال القتالي األطــراف عــن األعم

ور وبشــكل دائــم كــل ضــمانات حريــة النــار، وتنفِّــذ علــى الفــ
التنقل اليت قدمتها حكومة السودان. وبشأن االجتمـاع الرفيـع   
املستوى بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي الـذي عقـد يف        

تشـرين الثـاين/نوفمرب، أعـرب عـن أملـه يف       ١٦أديس أبابـا يف  
ــوة      ــه بشــأن إنشــاء ق ــذي مت التوصــل إلي أن يشــكّل االتفــاق ال

شتركة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي منعطفـا      خمتلطة م
تارخييا، حبيث يعيد تنشيط عملية السالم ويعزز وقـف إطـالق   
النار وتيسري أنشطة حفـظ السـالم بصـورة فعالـة. ويف اخلتـام،      
ــة يف دارفــور تتمتــع        ــا إىل التعجيــل بنشــر قــوة أكثــر فعالي دع
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ــار   ــة لالنتشـ ــدرات الالزمـ ــوارد والقـ ــة واملـ ــو   بالواليـ ــى حنـ علـ
استباقي يف املناطق اخلطرة على السكان املدنيني وتيسري محايـة  

  أنشطة املساعدة اإلنسانية.  

ويف مــا يتعلــق بعمليــة الســالم يف جوبــا بــني حكومــة     
أوغندا وجيش الرب للمقاومة، أشـار وكيـل األمـني العـام إىل     
أنه، يف ما عـدا حـوادث بسـيطة، احتـرم اتفـاق وقـف القتـال،        

ملئـات اآلالف مـن املشـردين داخليـا ببـدء العـودة إىل       مسـح   مما
مشال أوغندا. وأضـاف أنـه دهـش مـن ضـعف عمليـة السـالم،        
الــيت مل حتــرز تقــدما يــذكر منــذ إبــرام اتفــاق وقــف القتــال يف   

. وأشـار إىل اجتماعـه األخـري مـع     ٢٠٠٦شهر آب/أغسـطس  
قيــادة جــيش الــرب للمقاومــة، وقــال إنــه حثّهــا علــى التحــرك   

اء الصراع بسرعة وكفالة إعادة جتميع قوات جـيش  صوب إ
الرب للمقاومة. ويف اخلتام، أكّد وكيـل األمـني العـام أنـه مـن      
األمهية مبكان أن تواصل األمم املتحدة متويـل جهـود الوسـاطة    
من خالل مشروع مبادرة جوبا بقيادة مكتب منسق الشـؤون  

وسـاطة؛  اإلنسانية؛ وأن تواصـل مسـاعدا السياسـية جلهـود ال    
  .  )٢١(وأن تقدم مساعدة فورية ملنطقيت التجميع

ــت اإلحاطــة، أعــرب أعضــاء       ــيت اعقب ــات ال ويف البيان
الــس، يف مجلــة أمــور، عــن قلقهــم البــالغ مــن تــدهور احلالــة   

الســـلبية علـــى املنطقـــة برمتـــها، اإلنســـانية يف دارفـــور وآثـــاره 
يـع  سيما على تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى؛ وحثّـوا مج  وال

ــف إطــالق      ــذ وق ــى اختــاذ إجــراءات لتنفي ــة عل األطــراف املعني
النار، وضمان تقدمي اإلغاثـة اإلنسـانية إىل السـكان احملتـاجني،     
وإحيـاء العمليــة السياســية الــيت توجــد يف مــأزق؛ وأعربــوا عــن  
ــة شــعبها، ودعــوا     أســفهم لعــدم قيــام حكومــة الســودان حبماي

ــدور أكــرب يف    ــدويل إىل االضــطالع ب ــع ال ــذا الصــدد؛  اتم  ه
ورحبوا بنتائج االجتماع الذي عقد مؤخرا بني األمم املتحـدة  

__________ 

  )٢١(  S/PV.5571 ٨إىل  ٢، الصفحات. 

ــه إىل      ــوا إىل ترمجتـ ــا، ودعـ ــس أبابـ ــي يف أديـ ــاد األفريقـ واالحتـ
  خطوات ملموسة على وجه السرعة.

ويف حـني قـال ممــثال اململكـة املتحــدة والكونغـو إمــا       
ــني الوضــع اإلنســاين       ــارق الشاســع ب ــن الف ــاحلرية م يشــعران ب

ــة السياســية   ا ــدان والتقــدم احملــرز يف العملي ــدهور يف املي ، )٢٢(ملت
أكّــد ممثــل الصــني أن عــدم تــوفر االســتقرار الضــروري جيعــل    

ــانية صــعبا    ــات اإلنس ــف األزم ــال ممثــل   )٢٣(ختفي ــذلك، ق . وك
االحتاد الروسي إن التقدم يف سبيل تسوية سياسية سـيكون لـه   

ــانية    ــات اإلنس ــايب يف إدارة األزم ــأثري إجي ــق   .)٢٤(ت ــا يتعل ويف م
بنشر قوة حلفظ السالم يف دارفـور، شـدد ممثـل الـدامنرك علـى      
أن نشر قوة دوليـة ذات بـأس وكفـؤة علـى أرض الواقـع ميثـل       

ــام   ــد إىل األمـ ــق الوحيـ ــات   )٢٥(الطريـ ــة الواليـ ــررت ممثلـ . وكـ
املتحدة القول إنه ينبغي نشر أفراد عمليـة فعالـة حلفـظ السـالم     

، يف حــني ذكــر ممثــل  )٢٦(بتــهاحتــت قيــادة األمــم املتحــدة ورقا 
ــدويل حلفــظ الســالم ال ميكــن أن      ــادة الوجــود ال فرنســا أن زي
يكون مؤثراً بالكامل إال إن متكنت األطراف مـن التوصـل إىل   
وقف إلطالق النار وتنفيذه فعلياً واسـتئناف العمليـة السياسـية    

  .)٢٧(اليت بدأت باتفاق أبوجا

يـة األعضـاء   وبشأن احلالة يف مشـال أوغنـدا، أثـىن أكثر     
النـــار الـــذي مت التوصـــل إليـــه يف  علـــى جتديـــد وقـــف إطـــالق

ــرب     ١ ــدا وجــيش ال ــني حكومــة أوغن ــاين/نوفمرب ب تشــرين الث
__________ 

ــه، الصـــفحة    )٢٢(    ٩(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة   ٨املرجـــع نفسـ
 (الكونغو).

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
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للمقاومــة، وحثّــوا كــال اجلــانبني علــى تنفيــذ أحكــام االتفــاق   
واملضي قدما بعملية جوبا للسالم؛ وأعربـوا عـن ارتيـاحهم يف    

وا جـــيش الـــرب مـــا يتعلـــق بتحســـن احلالـــة اإلنســـانية؛ وحثـــ 
للمقاومة على اإلفراج بسرعة عن احملتجزين من غري املقاتلني، 
وخاصة النساء واألطفال. ويف مـا يتعلـق مبسـألة اإلفـالت مـن      
ــه       ــاده أن ــتكلمني عــن رأي مف ــن امل ــد م ــاب، أعــرب العدي العق
ينبغي التصدي هلذه املسـألة يف حمادثـات السـالم، وأكّـدوا مـن      

ــدون عدا  ــه ب ــد أن ــة ووضــع حــ جدي د لإلفــالت مــن العقــاب  ل
. وقـال ممثـل مجهوريـة    )٢٨(ميكن أن يكون هناك سـالم دائـم   ال

ــال  ــدة إن السـ ــا املتحـ ــي أن  ترتانيـ ــروريان وينبغـ ــة ضـ م والعدالـ
يســتبعد أحــدمها اآلخــر، وينبغــي معاجلــة قضــية احلصـــانة        ال

  .  )٢٩(بكياسة دون اإلضرار باألهداف االستراتيجية

 يســــــــان/ن ٤، املعقــــــــودة يف ٥٦٥٥ويف اجللســــــــة   

، أدرج الس يف جـدول أعمالـه إحاطـة قـدمها     ٢٠٠٧ أبريل
وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
ــاد     ــودان وتشـ ــه إىل السـ ــة لـ ــن أول بعثـ ــوارئ عـ ــاالت الطـ حـ
ومجهورية أفريقيـا الوسـطى. ويف أعقـاب هـذه اإلحاطـة، أدىل      

  مجيع أعضاء الس ببيانات.  

الــيت خلــص إليهــا وكيــل األمــني  وبعــد شــرح النتــائج   
العام يف كل بلد من البلـدان الثالثـة، مـع تسـليط الضـوء علـى       
درجـة تعقيـد الصــراعات يف كـل بلــد مـن هــذه البلـدان، أكّــد      
على احلاجة إىل معاجلـة اجلوانـب اإلقليميـة وكـذلك اجلوانـب      
الداخليــة هلــذه الصــراعات، ودعــا إىل إجيــاد حــل سياســي مــن  

طة، مبساعدة من اخلـارج عنـد االقتضـاء،    خالل احلوار والوسا
ة الوطنيـة. وشـدد علـى أنـه     مـع االعتمـاد علـى اجلهـات الفاعلـ     

__________ 

ــفحتان    )٢٨(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١١املرجـ ــتني)؛ والصـ  ١٢(األرجنـ
 (بريو). ٢٢(غانا)؛والصفحة  ٢١(الدامنرك)؛ والصفحة 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

توجــد جهــة فاعلــة أكثــر أمهيــة يف هــذا الصــدد مــن جملــس    ال
  .)٣٠(األمن

وأعــرب أعضـــاء الـــس باإلمجـــاع عـــن قلقهـــم مـــن    
تدهور احلالـة اإلنسـانية يف دارفـور وكـون احلالـة أثّـرت تـأثريا        

ى احلالــة العامــة يف البلــدان اــاورة، مثــل تشـــاد      خطــريا علــ  
ومجهورية أفريقيا الوسطى. ورحب ممثـل بنمـا بكـون أي مـن     
أعضـــاء الـــس مل يقـــل إن هـــذه املســـألة تقـــع ضـــمن دائـــرة  
اختصاص حمافل أخـرى للمنظمـة، وأشـار إىل أنـه عنـدما تعـرب       

ة املعاناة اإلنسانية احلدود، فإن جمـرد ذلـك األمـر جيعلـها مسـأل     
  .)٣١(جيب على جملس األمن معاجلتها

ويف ما يتعلّـق باحلالـة يف دارفـور حتديـدا، دعـت عـدة         
وفود األطراف إىل السعي من أجل التوصل إىل حل سياسـي؛  
وأشادوا باالتفـاق املـربم مـؤخرا بـني األمـم املتحـدة وحكومـة        
السودان من أجل رفع القيود املفروضة علـى العمـال يف اـال    

دارفــور، وجــددوا دعــوم حكومــة الســودان إىل   اإلنســاين يف
احترام هذا االتفاق، وإزالة العقبات البريوقراطية، مبـا يف ذلـك   
ــاملني يف      ــل للع ــأخري يف إصــدار التأشــريات وتصــاريح العم الت
اال اإلنساين. وأشـار ممثّـل الصـني إىل ضـرورة بـذل اجلهـود       

اقمـاً، وأضـاف   لتجنب النهج اليت من شـأا أن تزيـد احلالـة تف   
ــاع ــج حمــدد ملعاجلــة     ــد مــن اتب ــه ال ب ــة  ”أن األســباب اجلذري

ــب تســييس املســائل اإلنســانية  “وأعراضــها ــد )٣٢(، وجتن . وأكّ
ممثّل االحتاد الروسي أن املشاكل اإلنسانية يف دارفور ال ميكـن  
تســويتها إال بالتوصــل إىل حــل سياســي قــار لألزمــة؛ وهــذا       

__________ 

  )٣٠(  S/PV.5655 ٩إىل  ٢، الصفحات. 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
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سـلحة الـيت بقيـت خـارج     يتطلب أن تصبح كل اموعـات امل 
  .)٣٣(إطار اتفاق سالم دارفور جزءاً من ذلك االتفاق

وبشــأن احلالــة يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،    
ــات      ــل كــل مــن فرنســا وبلجيكــا وســلوفاكيا والوالي ــد ممث أكّ
املتحدة جمددا تأييدهم لفكرة نشر قوة حلفظ السالم يف شـرق  

. وأكّـد ممثـل   )٣٤(سـودان تشاد، أي يف املنـاطق احلدوديـة مـع ال   
__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

 ١٣(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
 (فرنسا). ١٧(سلوفاكيا)؛ والصفحة  ١٥(بلجيكا)؛ والصفحة 

اململكة املتحدة ضرورة توفري محاية كافية للمدنيني، مبن فـيهم  
، يف حـني  )٣٥(األشخاص املوجودون يف خميمات األمم املتحـدة 

ــتعمال     ــا اسـ ــربر متامـ ــه مـــن املـ ــاد الروســـي أنـ رأى ممثـــل االحتـ
ــندوق املركـــزي لالســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ لـــدعم       الصـ

ة التمويل للسـودان وتشـاد ومجهوريـة    األنشطة اإلنسانية القليل
أسـاس  ’’أفريقيا الوسطى، وأمل يف أن ختصـص األمـوال علـى    

  .)٣٦(‘‘موضوعي ال على أساس سياسي
__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  
    

  أزمة الغذاء يف أفريقيا باعتبارها تشكل ديداً للسالم واألمن -باء 
  

املعقـودة   ٥٢٢٠املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠يف 
  

ــة    ــودة يف ٥٢٢٠يف اجللســــ ــران/ ٣٠، املعقــــ  حزيــــ

ــه ــاء     ٢٠٠٥ يونيـ ــدول األعضـ ــع الـ ــا مجيـ ــت فيهـ ــيت أدلـ ، والـ
ــد     ــار البنـ ــه، يف إطـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ــات، أدرج الـ ببيانـ

أزمـــة الغـــذاء يف أفريقيـــا باعتبارهـــا تشـــكل ديـــداً ”املعنـــون 
، إحاطــة قــدمها الســيد جــيمس مــوريس،     “للســالم واألمــن 
  لربنامج األغذية العاملي. املدير التنفيذي

وأكد املدير التنفيذي أن أكرب األزمات اإلنسانية الـيت    
ــهياكل     ــدرجيي للـ ــل التـ ــي التحلـ ــدويل هـ ــع الـ ــا اتمـ يواجههـ
ــدز     ــوع واإليـ ــبب اجلـ ــي بسـ ــوب األفريقـ ــة يف اجلنـ االجتماعيـ
واجلفاف املتكرر وفشل أجهزة احلكـم. وأوضـح أنـه يف العـام     

مليونـا يف   ١٤مـن األرواح ويـتم    املاضي أزهـق اإليـدز مليونـا   
أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــربى، وباإلضــافة إىل ذلــك فهــو  
يقوض قـدرة اتمعـات احملليـة علـى إنتـاج الغـذاء ويـؤدي إىل        
ايار النظم التعليمية والصـحية. وأعـرب املـدير التنفيـذي عـن      
اعتقاده بأن تفشي اجلوع يشكل مقياسا دقيقًا ملستوى انعـدام  

االستقرار االجتماعي، ألنـه سـبب ونتيجـة للصـراع السياسـي      
يف آن واحــد. وأعــرب عــن األســف ألنــه علــى الــرغم مــن أن  
األشــخاص الــذين يعــانون اجلــوع هلــم احلــق يف احلصــول علــى 

ــه ال  ــط ســالحا يف     املســاعدة وأن ــذاء ق ــي أن يســتخدم الغ ينبغ
ــان دوافــع        ــن األحي ــثري م ــع املعونــة يف ك ــان لتوزي احلــرب، ك

ــه     سي ــة اخنفاضــا حــادا. ويف رأي ــة الغذائي اســية وشــهدت املعون
ــدودة      ــة احملـ ــوارد الغذائيـ ــى املـ ــافس علـ ــكّل التنـ ــن أن يشـ ميكـ
ــخاص     ــن األشـ ــبرية مـ ــداد الكـ ــكانية واألعـ ــات السـ والتحركـ
ــن يف    ــتقرار واألمـ ــدا لالسـ ــئني ديـ ــا والالجـ ــردين داخليـ املشـ

عنصـرا   املنطقة. وأشـار إىل أن املعونـة الغذائيـة مل تـزل تشـكّل     
حامسا يف نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج فحسـب،       
ولكنـها أيضـا أداة للمســاعدة يف إعـادة االسـتقرار االجتمــاعي     
ــات     ــاء اتمعـ ــاعدة يف بنـ ــيم واملسـ ــم التعلـ ــادي ودعـ واالقتصـ
ــى أنفســهم. ويف مــا     ــد األشــخاص بوســائل احملافظــة عل وتزوي

ــدور جملــس األمــن يف دعــم اجلهــود اإلنســا    ــن يتعلــق ب نية، أعل
املــدير التنفيــذي أن تركيــز جملــس األمــن علــى مســألة اجلــوع    

ــد ــام       يع ــه باهتم ــن ترحيب ــام، أعــرب ع ــة. ويف اخلت ــالة قوي رس
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البادية ألعني عامة النـاس،   املاحنني ببعض احلاالت الطارئة غري
  .)١(وشكر الس على دعمه

وتشاطر أعضاء الس دواعي القلق النامجة عـن آثـار     
لثالثــي املتمثــل يف انعــدام األمــن الغــذائي وفــريوس      التهديــد ا

ــى احلكــم،   نقــص املناعــة البشــرية/ا  ــدرة عل إليدز وضــعف الق
ســيما يف بلــدان اجلنــوب األفريقــي. ووفقــا ملــا ذكــره ممثــل     ال

‘‘ تقبـل اجلـدل   العالقـة الـيت ال  ’’الفلبني، فـإن اإلحاطـة تؤكـد    

ــل الرباز    ــة، ورحــب ممث ــل بــني صــون الســالم واألمــن والتنمي ي
بالفرصة املتاحة للمجلس لدراسـة العالقـة املتبادلـة بـني ااعـة      

. ورأى ممثّــل بــنن أن الســالم واألمــن    )٢(والرتاعــات املســلحة 
ــدان       ــد يف البل ــة األم ــة االســتقرار الطويل ــل زعزع ــددان بفع مه
الواقعـــة جنـــوب الصـــحراء الكـــربى نتيجـــة الجتمـــاع أثـــر       

ل البقـــاء الصـــراعات واألوضـــاع املناخيـــة والنضـــال مـــن أجـــ 
ــل )٣(والســيطرة علــى املــوارد الشــحيحة املتاحــة   . واعتــرف ممثّ

ــديات     ــدرس التحـ ــاول بالـ ــن مل يتنـ ــس األمـ ــأن جملـ ــا بـ رومانيـ
اإلنسانية إالّ أنـه أعلـن أن الـس يرحـب بالفرصـة املتاحـة لـه        
لكـــي يحـــاط علمـــا بالتحـــديات اإلنســـانية ودراســـتها، تلـــك 

ة للســالم واألمــن التحــديات الــيت قــد تشــكّل ديــدات خطــري
ــتقرار ــباب     )٤(واالسـ ــدة إن األسـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــال ممثـ . وقـ

الكامنة وراء اجلوع معقدة جدا، ولكن ما من شك يف أن هلـا  
ومهـــا الشـــاغل  -صـــالت وثيقـــة بـــاحلكم وبالســـلم واألمـــن  

. ويف رأي ممثـــل الصـــني، ينبغـــي   )٥(الرئيســـي لـــس األمـــن  
__________ 

  )١(  S/PV.5220  ٢٠و ١٧ت والصـــفحا  ٧إىل  ٣، الصـــفحات مـــن 
 .٢٧ و

 (الربازيل). ١١(الفلبني)؛ والصفحة  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢(  

 .١٩فحة املرجع نفسه، الص  )٣(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  

الصـراعات يف القـارة    للمجلس أن يسلّم بالعالقة املباشـرة بـني  
  .)٦(األفريقية ومسألة األزمات الغذائية

وقال ممثل اململكة املتحدة إن الس ينبغـي أن يكـون     
قادرا بشكل أفضل على التنبؤ بوقوع الصراعات ومنعهـا قبـل   
نشــوا، وأشــار ممثــل بــنن إىل أن مصــداقية األمــم املتحــدة،       

ه علـى منـع   وخاصة جملـس األمـن، ستسـتفيد مـن تعزيـز قدراتـ      
. ودعــا ممــثال اليابــان واليونــان إىل إجيــاد )٧(نشــوب الصــراعات

سبل انتصاف شاملة من أجل التصدي هلذه املشـكلة املعقـدة،   
يف حني رأت ممثلة الواليـات املتحـدة أنـه علـى اتمـع الـدويل       
أن يضع أدوات مرنة السـتيعاب األسـباب اخلاصـة الـيت تنفـرد      

  .)٨(ا كل أزمة

ــل     ــدد ممثـ ــات   وشـ ــي للمنازعـ ــه ال ينبغـ ــى أنـ ــنن علـ بـ
السياسية أن تؤثر يف مسألة إيصال املسـاعدة اإلنسـانية، ورأى   
ــن أدوات    ــذاء أداة مـ ــبح الغـ ــه ينبغـــي أال يصـ ــر أنـ ممثـــل اجلزائـ

  .)٩(الدبلوماسية أو اإلكراه

وأعرب عـدد مـن أعضـاء الـس عـن قلقهـم بصـورة          
بنحــو  ســيما يف مــا يتعلــق خاصــة مــن األزمــة يف زمبــابوي، ال

شــخص أصــبحوا بــال مــأوى يف اآلونــة األخــرية،   ٢٧٥ ٠٠٠
  األمر الذي تسبب يف تفاقم تدهور احلالة اإلنسانية هناك.

__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 ١٤(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٤إىل  ١٢الصــفحات مــن   )٧(  
 (بنن).

ــفحة    )٨(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحتان   ١٦املرجـــ ــان)، الصـــ  ١٧(اليابـــ
 ة).املتحد  (الواليات ٢١و ٢٠(اليونان)؛ والصفحتان ١٨و

 (اجلزائر). ١٩(بنن)؛ الصفحة  ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
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  السالم واألمن يف أفريقيا -جيم 

)١(اإلجراءات التمهيدية
  

  
املعقـودة   ٥٧٤٩املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥يف 

موجهـة   ٢٠٠٧أيلول/سـبتمرب   ١٩يف رسالة مؤرخـة    
، أشــار ممثــل فرنســا إىل أن نقاشــا بشــأن     )٢(إىل األمــني العــام 

سـيعقد يف الـس يـوم    “ السالم واألمـن يف أفريقيـا  ”موضوع 
ــوال    ٢٥ ــي، نيكـــ ــرئيس الفرنســـ ــة الـــ ــبتمرب برئاســـ أيلول/ســـ

ســـاركوزي. وتضـــمنت الرســـالة ورقـــة مفاهيميـــة ترمـــي إىل  
عــن التحــديات الرئيســية الــيت توجيــه مســار املناقشــة، وأســئلة 

تواجه السالم واألمن يف أفريقيا وسبل جماة هذه التحـديات،  
  مثل تعزيز الشراكات الفعالة بني األمم املتحدة وأفريقيا.

 أيلـــــــول/ ٢٥، املعقـــــــودة يف ٥٧٤٩ويف اجللســـــــة   

، )٣(على مسـتوى رؤسـاء الـدول واحلكومـات     ٢٠٠٧ سبتمرب
ــالة املـــذكورة أ  ــه.  أدرج الـــس الرسـ عـــاله يف جـــدول أعمالـ

وأدىل مجيع أعضاء الس ببيانات، وكذلك فعل األمـني العـام   
  ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي.

__________ 

للنظـر   ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ١٤املعقـودة يف   ٥٢٦١يف اجللسة   )١(  
، “األخطار اليت دد السـالم واألمـن الـدوليني   ”يف البند املعنون 

تنــاول الــس مســألة الســالم واألمــن يف أفريقيــا واعتمــد القــرار   
ــذا٢٠٠٥( ١٦٢٥ ــرع    ) يف ه ــر الف ــار  ٥٣الشــأن. انظ (األخط

 اليت دد السالم واألمن الدوليني) من هذا الفصل.

  )٢(  S/2007/552. 

مثّلت كل من إندونيسيا وبنما وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا وغانا   )٣(  
ها؛ ومثّـل  وفرنسا والكونغو والواليات املتحـدة األمريكيـة برئيسـ   

قطر أمريها؛ ومثّـل كـل مـن إيطاليـا وبلجيكـا رئيسـا وزرائهمـا؛        
ــة؛ ومثّــل     ــرا الشــؤون اخلارجي ومثّــل االحتــاد الروســي وبــريو وزي
ــة والكمنولــث؛    ــر الدولــة يف وزارة اخلارجي اململكــة املتحــدة وزي
ومثّل الصـني نائـب وزيـر الشـؤون اخلارجيـة. وأدىل رئـيس غانـا        

 اد األفريقي.ببيان بصفته رئيس االحت

وأشار رئيس الس (فرنسا) إىل أن مؤمتر القمـة هـذا     
ــدت يف       ــة عق ــؤمترات قمــة مماثل ــد م ــن نوعــه، بع ــع م هــو الراب

  .٢٠٠٥ و ٢٠٠٠  و ١٩٩٢األعوام 

ام أنـه علـى الـرغم مـن أن العديـد      مث أوضح األمني الع  
من البلـدان األفريقيـة تواجـه حتـديات تتعلـق بالسـالم واألمـن،        
مثــة بعــض البــوادر الــيت تبعــث علــى الســرور أيضــا. ويف حــني   
تعمـل األمــم املتحــدة مـع االحتــاد األفريقــي مـن أجــل مواجهــة    
الصـــراعات علـــى حنـــو أفضـــل، مثـــل تشـــكيل قـــوة احتياطيـــة 

العـام إنـه يعتـزم أيضـا اقتـراح تعزيـز إدارة        أفريقية، قال األمـني 
الشــؤون السياســية مــن أجــل حتســني االســتفادة مــن املســاعي   
احلميــدة، وتشــجيع منــع نشــوب الصــراعات. وســتظل األمــم   

  .)٤(املتحدة ملتزمة بالتنمية وبناء السالم يف أفريقيا

وأشاد املتكلمون بالتعـاون الوثيـق بـني األمـم املتحـدة        
قي، وأعربـوا عـن تقـديرهم لكـون األمـني العـام       واالحتاد األفري

ــور،       ــة دارف ــا، وال ســيما ألزم ــا ألفريقي ــة علي ــد أعطــى أولوي ق
  وشددوا مجيعا على احلاجة إىل مواصلة تعزيز هذه الشراكة.

ــال ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا إن أفريقيـــا تفتقـــر إىل         وقـ
القدرات واملوارد من أجل التعامل مع الصراعات علـى الـرغم   

د اليت تبذهلا يف سبيل حتقيق السالم واالستقرار علـى  من اجلهو
. وقد أعرب عن هـذا الـرأي العديـد مـن املـتكلمني      )٥(أراضيها

الذين اتفقوا على احلاجة إىل تعزيز بناء القـدرات واملؤسسـات   
__________ 

  )٤(  S/PV.5749 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
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ـــ   ــتمكّن م ــي تـ ــا كـ ــة  يف أفريقيـ ــات الداخليـ ــدي لألزمـ ن التصـ
  .  )٦(أفضل  بصورة

ــة با     ــادة األفارق ــب الق ــم  يف حــني رح لتعــاون مــع األم
ــن يف     ــالم واألمـ ــن السـ ــؤولية األوىل عـ ــدة، رأوا أن املسـ املتحـ

. وأكّـد ممثـل جنـوب    )٧(القارة تقع على عاتق الدول األفريقيـة 
أفريقيا أن أفريقيـا ملتزمـة مبعاجلـة مشـاكلها اخلاصـة. ويف هـذا       
الصدد، ذكر عددا من املبادرات األفريقية الناجحـة يف كـوت   

ورونــدي ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة    ديفــوار وليربيــا وب 
.وأعــرب ممثــل بنمــا عــن رأي مفــاده أن مســتقبل  )٨(والســودان

ــة، إالّ أن     ــعوب األفريقيـ ــى الشـ ــاس علـ ــد باألسـ ــا يعتمـ أفريقيـ
باستطاعة اتمع الدويل أن يقوم بدور هام يف العمل مع هـذه  

، وقـال ممثـل فرنسـا    )٩(القارة من أجـل حتقيـق آماهلـا املسـتقبلية    
ه ال يرى أي تنـاقض بـني حشـد املسـاعدة مـن أجـل أفريقيـا        إن

ــة الــدول األفريقيــة يف أن تــتحكم مبصــريها بنفســها   . )١٠(ورغب
ــده ألن      ــه، عــن تأيي ــل االحتــاد الروســي، مــن جانب وأعــرب ممث
يكون للدول األفريقية دور أكثـر نشـاطا واسـتجابة يف املضـي     

ــزع الســال       ــق أهــداف املصــاحلة الوطنيــة ون ــدما حنــو حتقي ح قُ
  .  )١١(واحلكم الرشيد
__________ 

(إيطاليا)؛  ١٠(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  
(االحتــــاد الروســــي)؛  ١٥(قطــــر)؛ والصــــفحة  ١١والصــــفحة 
(مفوضــــية االحتــــاد  ٢٠(الصــــني)؛ والصــــفحة  ١٦والصــــفحة 
 األفريقي).

 ٥(االحتـــاد األفريقـــي)؛ والصـــفحة  ٣املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٧(  
 ٢٠(الكونغـــو)؛ والصـــفحة  ١٤(جنـــوب أفريقيـــا)؛ والصـــفحة 

 (مفوضية االحتاد األفريقي).

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

 .١٥رجع نفسه، الصفحة امل  )١١(  

وركّز معظم املتكلمني يف بيانـام علـى أزمـة دارفـور       
واحلالة يف الصومال. وأشار العديد منهم إىل أنه جيري اختبـار  
التعاون بني األمم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف دارفـور، وأن     
ــوفر إطــارا للتعــاون يف      ــد ت القــوات املختلطــة حلفــظ الســالم ق

رغم ذلك، أعرب رئيس االحتـاد األفريقـي عـن    . و)١٢(املستقبل
قلقه من أن الدعم املوعود الـذي قدمـه حـىت اآلن الشـركاء يف     
ــدارفور        ــة ب ــوات األفريقي ــز الق ــن أجــل جتهي ــدويل م ــع ال اتم
ــا      ــا، كمــا أن وصــوله اســتغرق وقت ــها جــوا مل يكــن كافي ونقل
طويالً. ويف ما يتعلق باحلالة يف الصومال، حـثّ جملـس األمـن    

لى التدخل وضمان أن يسـتعاض عـن بعثـة االحتـاد األفريقـي      ع
يف الصومال بعمليـة مـن عمليـات حفـظ السـالم حبلـول أوائـل        

. ودعـا الكـثري مـن املـتكلمني اآلخـرين أيضـا       )١٣(السنة القادمة
إىل تقدمي الدعم إىل االحتاد األفريقي وجهود حفظ السـالم يف  

  .  )١٤(الصومال

ــات املتحــدة     ــل الوالي ــب ممث ــة االحتــاد    ورح بنشــر بعث
جنــدي  ٧ ٠٠٠األفريقــي يف الســودان، ولكنــه حــذر مــن أن  

إذا كنـتم تعتقـدون أن مـا حيـدث علـى األرض      ”غري كـافيني،  
ودعــا حكومــة الســودان إىل تيســري نشــر “. هــو إبــادة مجاعيــة

قوة قوية حلفظ السالم مـن أجـل إنقـاذ األرواح، وشـدد علـى      
رفـــور أكثـــر ضـــرورة أن يكـــون الضـــغط ملســـاعدة شـــعب دا 

ــة املتحــدة   )١٥(اتســاقا ــلُ اململك ــك ممث ــذا )١٦(. وردد ذل . ويف ه
__________ 

ــفحة    )١٢(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ٢املرجــ ــام)؛ والصــ ــني العــ  ٦(األمــ
ــفحة   ــيا)؛ والصــــ ــفحة   ١٠(إندونيســــ ــا)؛ والصــــ  ١٥(إيطاليــــ

 (اململكة املتحدة). ١٨الروسي)؛ والصفحة   (االحتاد

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

ــفحة     )١٤(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــا)؛ والصـــــفحة   ١٠املرجـــ  ١٤(إيطاليـــ
(مفوضــية  ٢٠(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٩؛ والصــفحة (الكونغــو)

 االحتاد األفريقي).

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
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الصدد، قال رئيس االحتاد األفريقي إن االحتـاد األفريقـي كـان    
قد طلب مـن السـودانيني أن يتحلـوا بالثقـة، وإنـه ال يشـك يف       

. وباإلضـافة إىل ذلـك، رحـب    )١٧(املتحدة تنفيذ قرارات األمم
ار الــذي اتخــذه الــس يف وقــت  العديــد مــن املــتكلمني بــالقر 

سابق وأنشأ مبوجبـه وجـودا دوليـا متعـدد األبعـاد يف كـل مـن        
تشـاد ومجهوريـة أفريقيــا الوسـطي ـدف وقــف امتـداد اآلثــار      

  .)١٨(غري املباشرة ألزمة دارفور

ــادي      ــو االقتصـ ــون إىل أن النمـ ــار املتكلمـ ــريا أشـ وأخـ
. )١٩(اعوالتقدم االجتماعي قد يساعدان يف منع نشـوب الصـر  

وأكّد بعضـهم أنـه مـن األمهيـة مبكـان النظـر يف مظـامل املاضـي         
. واعتــرب ممثــل بلجيكــا أن )٢٠(ومكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب

التشــــهري والفضــــح غــــري كــــافيني: فالعقــــاب أمــــر أساســــي   
__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

 ١٣(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٨(  
 ١٨(الكونغــــــو)؛ والصــــــفحة    ١٤(بلجيكــــــا)؛ والصــــــفحة   

 ملتحدة).ا  (اململكة

 ٦(االحتـــاد األفريقـــي)؛ والصـــفحة  ٣املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٩(  
 ١٣(ســــــلوفاكيا)؛ والصــــــفحة  ٧(إندونيســــــيا)؛ والصــــــفحة 

(الكونغــــو واالحتــــاد الروســــي)؛    ١٤(بلجيكــــا)؛ والصــــفحة  
 (الصني). ١٦والصفحة 

ــه، الصـــــفحة    )٢٠(   ــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة  ٦املرجـــــع نفســـ  ١٠(ســـ
 ١٥)؛ والصــــــــفحة (بــــــــريو ١٤ (بلجيكــــــــا)؛ والصــــــــفحة 

 (فرنسا). ٩املتحدة)؛ والصفحة   (اململكة

وللمحكمة اجلنائية الدوليـة دور هـام عليهـا االضـطالع بـه يف      
واململكـــة  . وأعـــرب ممثلـــو ســـلوفاكيا وبنمـــا)٢١(هـــذا الصـــدد

املتحدة عن قلقهـم الشـديد إزاء احلالـة اإلنسـانية املتـدهورة يف      
زمبابوي، وحثّـت اململكـة املتحـدة األمـني العـام علـى إرسـال        

  .)٢٢(بعثة إنسانية إىل هناك

وأشــار رئـــيس مفوضـــية االحتـــاد األفريقـــي يف البيـــان    
الـذي أدىل بـه يف ختـام املناقشـة إىل أن عمليـات السـالم متــول       

حدة تلو األخرى، وبالتايل كـان نشـرها بطيئـاً جـدا. ومـع      الوا
وجـوب مسـاعدة أفريقيـا، فـإن ذلـك      ذلك، وعلى الـرغم مـن   

فيهــا ألن أفريقيــا، حســبما قــال،  يــربر أي تــدخل عشــوائي  ال
وأشـار أيضـا إىل أنـه علـى األمـم      ‘‘. ملعبـا ألي أحـد  ’’تعد  مل

بأسـلوب   املتحدة أن تعيد النظـر يف الفصـل الثـامن مـن امليثـاق     
يتســم باالبتكــار وأن تــدمج يف مجيــع أعماهلــا مكونــا إقليميــا.   
ويف الوقــت عينــه، ال بــد مــن أن تســفر ديناميــة التكامــل عــن    
ــا يف      ــة حاليـ ــة العاملـ ــكرية األجنبيـ ــد العسـ ــيض يف القواعـ ختفـ
أفريقيــا. واختــتم حديثــه بــالقول إنــه يأمــل أن يكــون ألفريقيــا  

  .)٢٣(من األياممتثيل دائم يف جملس األمن يف يوم 
__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

، علـى  ١٥، والصـفحة  ١٢، والصفحة ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
 التوايل.

 .٢١إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  
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  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا - ١١
  

) ٢٠٠٤( ١٥٦٠) و ٢٠٠٤( ١٥٣١رات القــــــــــــــــــرا

) الـــــيت اختـــــذها  ٢٠٠٥( ١٦٢٢) و ٢٠٠٥( ١٥٨٦ و

 ٢٠٠٤آذار/مـارس   ١٢جملس األمن يف الفترة املمتدة من 

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب   ١٣إىل 

 ٥١٣٩و  ٥٠٣٢و  ٤٩٢٤يف اجللســــــــــــــــــــــــات   
األمـــن باإلمجـــاع ودون مناقشـــة  ، اعتمـــد جملـــس)١(٥٢٥٩ و

قرارات لتمديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا        
ــام    ــارير األمــني الع ــتناداً إىل تق ــني العــام يف   )٢(اس . وأشــار األم

تقاريره، يف مجلة أمور، إىل أن الوضع العـام يف املنطقـة األمنيـة    
لّ عـدم  املؤقتة ومـا حوهلـا، ظـلّ مسـتقرا نسـبيا، غـري أنـه يف ظـ        

إحراز تقدم يف ترسيم احلدود، وعدم التعاون الكامل مع جلنـة  
ــا     ــة األمــم املتحــدة يف إثيوبي ــا وبعث ــا وإريتري احلــدود بــني إثيوبي
وإريتريا، يعترب هذا االستقرار استقرارا هشا؛ وكذلك احلاجـة  

ــذ قــــرار جلنــــة ا   حلــــدود النــــهائي وامللــــزم املــــؤرخ    إىل تنفيــ
__________ 

، ٢٠٠٤أيلول/ســـــبتمرب   ١٤رس و آذار/مـــــا  ١٢عقـــــدت يف    )١(  
. وخــالل هــذه  ٢٠٠٥لول/ســبتمرب أي ١٣آذار/مــارس و  ١٤ و

الفترة، عقد الس أيضا عدد من اجللسات اخلاصة، مـع البلـدان   
املسامهة بقوات يف بعثة األمم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا، عمـالً     

). ٢٠٠١( ١٣٥٣بـاجلزأين ألــف وبـاء مــن املرفـق الثــاين للقــرار    
ــارس  ١٠وعقــدت اجللســات يف   )، ويف ٤٩٢٢( ٢٠٠٤آذار/م

 آذار/ ١١) ويف ٥٠٢٩( ٢٠٠٤يلول/ســــــــــــــــــــــــــبتمرب أ ١٠
 ٢٠٠٥أيلول/ســــــــــبتمرب  ٩)، ويف ٥١٣٨( ٢٠٠٥ مــــــــــارس

ــوبر  ١٩)، ويف ٥٢٥٧( ــرين األول/أكتــ ) ٥٢٨٦، (٢٠٠٥تشــ
 ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٨) ويف ٥٣٨٣( ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٣ويف 

) ويف ٥٥٣٦( ٢٠٠٦أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  ٢٦)، ويف ٥٤٣٣(
 متـــــوز/ ٢٤يف )، و٥٦٢٠( ٢٠٠٧ كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ١٦

 ).٥٧٢٢( ٢٠٠٧  يوليه

  )٢(  S/2004/180  وS/2004/708  وS/2005/142  وS/2005/553 
 .Add.1 و

ســني العالقــات الثنائيــة مــن ، وإىل حت٢٠٠٢نيسـان/أبريل   ١٣
خــالل احلــوار؛ وقــد أثــار اســتمرار اجلمــود يف عمليــة الســالم   
ــا      ــدة يف إثيوبيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــتقبل بعثـ ــأن مسـ ــاؤالت بشـ تسـ

ا دعـــم احلالـــة الراهنـــة إىل وإريتريـــا الـــيت مل يقصـــد منـــها أبـــد
اية. وأوصى بأن تواصل بعثة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا     ال ما

ــا يف  ــل  وإريتريــــ ــدورها كعامــــ ــام بــــ ــت القيــــ ــك الوقــــ  ذلــــ
  االستقرار.  لتحقيق

ــرارات      ــك الق ــن مبوجــب تل ــس األم ــرر جمل ــة )٣(وق مجل
أمور منها بتمديد والية البعثة لفترات متالحقة مدة كـل منـها   
ستة أشهر؛ ودعا الطرفني املعنـيني إىل التعـاون مـع بعثـة األمـم      

اإلريتريـة،   - املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا وجلنة احلدود اإلثيوبية
ويئة الظـروف الالزمـة للشـروع يف ترسـيم احلـدود؛ وطلـب       
رفع القيود املفروضة على بعثة األمـم املتحـدة؛ وقـرر أن يتـابع     
عــن كثــب التقــدم الــذي حيــرزه الطرفــان يف تنفيــذ التزامامــا   

ذلـك عـن طريـق جلنـة احلـدود،       يف مبوجب اتفاقي اجلزائر، مبـا 
علـى البعثـة؛ ودعـا إريتريـا إىل      وأن يستعرض أي آثار تنعكس

الــدخول يف حــوار وتعــاون مــع املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام 
  إىل إثيوبيا وإريتريا.

  
__________ 

 ١٥٨٦) و٢٠٠٤( ١٥٦٠) و٢٠٠٤( ١٥٣١القـــــــــــــــرارات   )٣(  
 ).٢٠٠٥( ١٦٢٢) و ٢٠٠٥(
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ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 تشـــــــــــــــرين األول/ ٤ملعقـــــــــــــــودة يف ا ٥٢٧٦

  ٢٠٠٥  أكتوبر

 تشــــرين األول/ ٤، املعقــــودة يف ٥٢٧٦يف اجللســــة   

. )٤(س (رومانيا) ببيان باسم الـس ، أدىل الرئي٢٠٠٥أكتوبر 
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

أعــرب عــن بــالغ قلقــه إزاء قــرار حكومــة إريتريــا تقييــد مجيــع    
أنواع رحالت الطائرات املروحية التابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا      

ا، اعتبـارا  وإريتريا داخل اال اجلوي اإلريتري وتلك القادمـة إىل إريتريـ  
  ؛٢٠٠٥  أكتوبر تشرين األول/ ٥من 

شــدد علـــى أن قـــرار حكومـــة إريتريـــا املتقـــدم الـــذكر يتنـــاىف    
) إىل ٢٠٠٠( ١٣١٢بشكل خطري مع دعوة الس الطـرفني يف القـرار   

أن يــوفّرا للبعثــة إمكانيــة الوصــول واملســاعدة والــدعم واحلمايــة الالزمــة  
  ألداء مهامها؛

طـرفني يـتحمالن املسـؤولية الرئيسـية عـن      أكّد جمددا أن كال ال  
  تنفيذ اتفاقي اجلزائر العاصمة وقرار جلنة احلدود بني إثيوبيا وإريتريا؛

طلــب إىل الطــرفني التحلــي بأقصــى درجــات ضــبط الــنفس         
  وامتناع كل منهما عن أي ديد باستعمال القوة ضد الطرف اآلخر.

  
) الذي اتخذه جملس األمـن  ٢٠٠٥(١٦٤٠القرار   

 تشـرين الثـاين/   ٢٣املعقـودة يف   ٥٣٠٨جلسته  يف

  ٢٠٠٥نوفمرب 

تشــــــــرين  ٢٣، املعقــــــــودة يف ٥٣٠٨يف اجللســــــــة   
، وجــه الــرئيس (االحتــاد الروســي) انتبــاه ٢٠٠٥الثــاين/نوفمرب 

ــاين/نوفمرب   ١٦الــس إىل رســالة مؤرخــة    ٢٠٠٥تشــرين الث
، أحـال ـا   )٥(موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن ممثـل اليابـان    

__________ 

  )٤(  S/PRST/2005/47. 

  )٥(  S/2005/723. 

ريراً عن الزيارة اليت قام ا سفري اليابان إىل إثيوبيـا وإريتريـا   تق
بصــفته رئــيس الفريــق العامــل املعــين بعمليــات حفــظ الســالم.  
وأشــار رئــيس الفريــق العامــل يف هــذه الرســالة، إىل أن املــأزق  
احلايل ينطوي على خماطر، وقد تـؤدي أيـة حـوادث تنـتج عنـه      

د أن القيـود املفروضـة   إىل مزيد مـن التـدهور يف الوضـع. وأكـ    
على بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا هـي انتـهاك واضـح    
التفاقي اجلزائر، وهلذا فإنه جيب حـثّ إريتريـا علـى رفـع هـذه      
القيود. وقال بوجوب التزام إثيوبيـا بشـكل كامـل بقـرار جلنـة      
احلدود على وجه السـرعة، وأوصـى باختـاذ قـرار جديـد حيـث       

  القرار بالكامل. إثيوبيا على قبول

؛ )٦(كما وجه الرئيس انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار      
ومن مث مت طرحه للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع ودون مناقشـة    

)، الــذي قــرر الــس مبوجبــه  ٢٠٠٥( ١٦٤٠بوصــفه القــرار 
  مجلة أمور منها:

ــى حريــة          ــرض قيــود عل ــا يف ف شــجب بشــدة اســتمرار إريتري
 إثيوبيـا وإريتريــا وطالــب حكومــة إريتريــا  حركـة بعثــة األمــم املتحــدة يف 

بـأن تعــدل، دون مزيـد مــن التـأخري أو أي شــروط مسـبقة، عــن قرارهــا     
حبظر رحالت الطـائرات املروحيـة التابعـة للبعثـة، وعـن القيـود اإلضـافية        

  اليت فرضتها على عمليات البعثة؛

أهاب بالطرفني أن يتحليا بأقصـى قـدر مـن ضـبط الـنفس وأن        
  هما عن التهديد باستعمال القوة ضد الطرف اآلخر؛ميتنع كل من

ــب        ــال الطــرفني للمطال ــام أن يرصــد امتث ــب إىل األمــني الع طل
  يوما؛ ٤٠الواردة أعاله ويقدم تقريراً إىل جملس األمن يف غضون 

طالب إثيوبيا بأن تقبـل متامـا ودون مزيـد مـن التـأخري، القـرار         
بـني إثيوبيـا وإريتريـا وأن تتخـذ     النهائي وامللزم الصادر عن جلنـة احلـدود   

فورا خطوات حمددة لتمكني اللجنة، من ترسيم احلدود بالكامـل وعلـى   
  وجه السرعة؛

__________ 

  )٦(  S/2005/732. 
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طلــب إىل كــال الطــرفني أن يعمــال، دون أي شــروط مســبقة،    
  على إذابة اجلمود الراهن من خالل اجلهود الدبلوماسية.

  
 ٥٣١٧بيــان صــادر عــن جملــس األمــن يف جلســته     

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٧ املعقودة يف

ــة    ــودة يف ٥٣١٧يف اجللســـــــ ــانون  ٧، املعقـــــــ كـــــــ
، أدىل الـرئيس (اململكـة املتحـدة) ببيـان     ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٧(باسم الس

يــدين قــرار حكومــة إريتريــا أن تطلــب مــن بعــض أفــراد بعثــة      
ريـا مغـادرة البلـد يف غضـون عشـرة أيـام،       األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريت   

ــدويل        ــابع ال ــاحترام الط ــا ب ــة إريتري ــات حكوم ــق والتزام ــا ال يتف وهــو م
  احملض لعملية حفظ السالم؛

يطلــب بشــكل ال لــبس فيــه مــن إريتريــا أن تلغــي هــذا القــرار     
  فورا بدون شروط.

  
 ٥٣٢٦بيــان صــادر عــن جملــس األمــن يف جلســته     

  ٢٠٠٥ل/ديسمرب كانون األو ١٤املعقودة يف 

كــــــــانون  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٣٢٦يف اجللســــــــة   
، أدىل الـرئيس (اململكـة املتحـدة) ببيـان     ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٨(باسم الس

وافق على أن يقوم مؤقتـا بنقـل األفـراد العسـكريني واملـوظفني        
ثيوبيا وإريتريـا مـن إريتريـا إىل إثيوبيـا،     املدنيني يف بعثة األمم املتحدة يف إ

ســـالمة مـــوظفي البعثـــة  ال لشـــيء ســـوى مـــا تقتضـــيه املصـــلحة، وهـــو
ــن    ــس األمـ ــوي جملـ ــهم، وينـ ــة   وأمنـ ــكري للبعثـ ــود العسـ ــلة الوجـ مواصـ

إريتريــا خــالل الفتــرة الــيت ســيقوم فيهــا باســتعراض خطــط املســتقبل    يف
  بالنسبة للبعثة؛

__________ 

  )٧(  S/PRST/2005/59. 

  )٨(  S/PRST/2005/62. 

إجـــراءات وفرضـــته مـــن  أدان بشـــدة مـــا اختذتـــه إريتريـــا مـــن  
  البعثة؛  تقييدات غري مقبولة على

أعرب عـن نيتـه القيـام علـى الفـور باسـتعراض مجيـع خيـارات           
  ووظائفها؛  عمليات نشر البعثة

أكّد الس احلاجة امللحة إىل إحراز تقـدم يف تنفيـذ قـرار جلنـة       
  وإثيوبيا.  احلدود بني إريتريا

  
 ٥٣٨٠بيــان صــادر عــن جملــس األمــن يف جلســته     

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٤املعقودة يف 

 شــــــــباط/ ٢٤، املعقـــــــودة يف  ٥٣٨٠يف اجللســـــــة    

، وجه رئـيس جملـس األمـن (الواليـات املتحـدة)      ٢٠٠٦ فرباير
ــاه األعضــاء إىل رســالة مؤرخــة     ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٢٢انتب

، )٩(موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثـل الواليـات املتحـدة   
ــا لشــهود   ــا بيان اتفــاق اجلزائــر يف اجتمــاعهم املعقــود  أحــال

. وأدىل الــرئيس ببيــان باســم ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٢٢بتــاريخ 
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٠(الس

دعـــا الطـــرفني إىل التحلـــي بأقصـــى قـــدر مـــن ضـــبط الـــنفس     
  والكف عن أي ديد بالقوة أو استخدامها ضد الطرف اآلخر؛

معا قد اتفقا، مبوجـب اتفـاقي اجلزائـر، علـى     ذكّر بأن الطرفني   
قبــول قــرارات تعــيني احلــدود وترســيمها الــيت اختــذا جلنــة احلــدود بــني   
إريتريــا وإثيوبيــا (اللجنــة) بوصــفها قــرارات ائيــة وملزمــة، ودعــا كــال    
ــد         ــا دون املزي ــذ قرارا ــن أجــل تنفي ــة م ــع اللجن ــاون م ــانبني إىل التع اجل

  التأخري؛  من

على عقد اجتماع مع الطرفني حتضـريا السـتئناف   حثّ اللجنة   
ترســيم احلــدود وحــث الطــرفني بقــوة علــى حضــور اجتمــاع اللجنــة        
والتعاون معها والتقيد بالشـروط الـيت حتـددها، بغيـة إمتـام عمليـة ترسـيم        

  احلدود بنجاح؛
__________ 

  )٩(  S/2006/126. 

  )١٠(  S/PRST/2006/10. 
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ــام مبهامهــا دون       ــة بالقي ــأن يســمحا للبعث طلــب مــن الطــرفني ب
يلزم من إمكانيـة الوصـول واملسـاعدة والـدعم      قيود، وأن يوفّرا للبعثة ما

  واحلماية الالزمة ألداء هذه الواجبات؛

ــة        ــدعم للبعثـ ــدمي الـ ــل تقـ ــاء أن تواصـ ــدول األعضـ ــاب بالـ أهـ
  االستئماين.  والتربعات للصندوق

  
ــرارات    ) ٢٠٠٦( ١٦٧٠) و٢٠٠٦( ١٦٦١القـــــــــ

 ١٧١٠  ) و٢٠٠٦( ١٦٨١ ) و٢٠٠٦( ١٦٧٨  و

) ٢٠٠٧( ١٧٤١  ) و٢٠٠٧( ١٧٦٧ ) و٢٠٠٦(

س األمـــن يف الفتــــرة املمتـــدة مــــن   الـــيت اتخـــذها جملــــ  

  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣٠إىل  ٢٠٠٦آذار/مارس   ١٤

ــات     ٥٤٥٠و  ٥٤٣٧و  ٥٤١٠و  ٥٣٨٤يف اجللسـ
، اعتمــد الــس باإلمجــاع   )١١(٥٧٢٥و  ٥٦٢٦و  ٥٥٤٠و 

ودون مناقشـة ســبعة قــرارات مــدد مبوجبـها واليــة بعثــة األمــم   
. والحــظ األمــني )١٢(ير األمــني العــاماملتحــدة اســتناداً إىل تقــار

ــي: الوضــع املتــوتر         ــا يل ــها م ــور من ــة أم ــاريره مجل ــام يف تق الع
ــة الــذي يعــزى إىل تــراكم        واملتفجــر يف املنطقــة األمنيــة املؤقت

سـيما اجلمـود يف عمليـة ترسـيم احلـدود،       قضايا مل حتسم، وال
ــة     ورفــض إثيوبيــا قبــول قــرار تعــيني احلــدود الــذي اختذتــه جلن

بني إثيوبيا وإريتريـا، وحشـد القـوات اإلريتريـة داخـل       احلدود
املنطقة األمنية املؤقتة؛ وقد اضـطرت البعثـة للعمـل يف ظـروف     
ــة أن       ــا زال بوســع البعث ــة؛ وم ــة للغاي ــرة طويل ــة لفت غــري مقبول
تساعد بقدر ما، على الرغم من تقلـص جـدوى وجودهـا، يف    

أي تقـدم   احلد من خطر اندالع الصراع؛ إال أنه إذا مل يتحقق
__________ 

ــودة يف    )١١(   ــات املعقــ ــارس و ١٤اجللســ ــان/أبريل  ١٣ آذار/مــ نيســ
 ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب   ٢٩ أيار/مــايو و ٣١أيار/مــايو و  ١٥ و
 .٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣٠  الثاين/يناير و  كانون ٣٠ و

  )١٢(  S/2006/140  وS/2006/749  وS/2006/992  وS/2007/33 
 .S/2007/440 و

خــالل األشــهر القادمــة حنــو تنفيــذ توصــية جلنــة احلــدود ميكــن 
للمجلس عندئـذ أن ينظـر يف حتويـل عمليـة األمـم املتحـدة إىل       

  بعثة مراقبة أو اتصال.

مجلـة  )١٣(وقرر جملس األمن من خـالل تلـك القـرارات     
أمور منها متديد والية البعثة؛ وطالب الطـرفني باالمتثــال التـام    

)؛ ووافــق علــى ختفــيض عــدد األفــراد  ٢٠٠٥( ١٦٤٠للقــرار 
العســكريني مــع احلفــاظ علــى احلــد األقصــى ملســتويات القــوة  
املــأذون ــا؛ وطالــب إثيوبيــا بــأن تقبــل قــرار جلنــة احلــدود         

ــة  ــن ترســيم احلــدود      -اإلثيوبي ــة م ــن اللجن ــة وأن متكّ اإلريتري
بالكامل وعلى وجه السـرعة؛ وطالـب إريتريـا بسـحب قواـا      

األمنيـة املؤقتـة وإلغـاء مجيـع القيـود املفروضـة علـى         من املنطقة
ــوفري ســبل الوصــول واملســاعدة      ــا، وبت ــة وعمليا حركــة البعث
والدعم واحلماية هلا؛ وأسف لعدم إحـراز تقـدم بشـأن ترسـيم     

ــر  فني إىل االمتنـــــاع عـــــن أي ديـــــد  احلـــــدود، ودعـــــا الطـــ
 استخدام للقوة، والتعـاون التـام مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف       أو

إثيوبيا وإريتريا وجلنة احلـدود، وأعـرب عـن اسـتعداده إلعـادة      
النظر يف التغيريات املدخلة على البعثة يف ضوء ما حيـرز الحقـا   

  من تقدم صوب ترسيم احلدود.
  

 ٥٧٧٨بيــان صــادر عــن جملــس األمــن يف جلســته     

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣املعقودة يف 

 شــرين الثــاين/ ت ١٣، املعقــودة يف ٥٧٧٨يف اجللســة   

، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني    ٢٠٠٧نوفمرب 
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١العــام بشــأن إثيوبيــا وإريتريــا، املــؤرخ 

ــع   )١٤(٢٠٠٧ ــره إن الوضـــ ــام يف تقريـــ ــني العـــ ــال األمـــ . وقـــ
__________ 

) ٢٠٠٦( ١٦٧٠ ) و٢٠٠٦( ١٦٦١القــــــــــــــــــــــــــــــــرارات   )١٣(  
) ٢٠٠٦( ١٧١٠ ) و٢٠٠٦( ١٦٨١ ) و٢٠٠٦( ١٦٧٨ و
 ).٢٠٠٧(  ١٧٤١ ) و٢٠٠٧(  ١٧٦٧ و

  )١٤(  S/2007/645. 
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العســكري يف املنطقــة األمنيــة املؤقتــة واملنــاطق املتامخــة ظــلّ       
مزيـد مـن األفـراد العسـكريني     متوترا. وقامت إريتريا بإدخـال  

ــدين عمليــات تنــاوب       ــاد يف املنطقــة، وأجــرى كــال البل والعت
وتــــدريب وإعــــادة جتميــــع لقوامــــا يف املنطقــــة احلدوديــــة.  
وواصـلت إريتريـا فــرض مجيـع القيــود الـيت كانــت قـد طبقتــها      
على بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا. وأشـار إىل إخفـاق   

اإلريترية، املعقـود  -جلنة احلدود اإلثيوبية اجتماع الطرفني مع 
أيلول/سبتمرب يف إجيـاد خمـرج مـن الطريـق املسـدود       ٧ و ٦يف 

الذي انتـهت إليـه مسـألة رسـم احلـدود. ويعـد اسـتمرار حالـة         
اجلمود بشأن هذه املسألة واستمرار التعزيز العسـكري، الـذي   
قد أدى بالفعل إىل حوادث إطـالق النـار أبـرزت خطـر املزيـد      
ــا       ــق. ودع ــالغ القل ــثرية لب ــن األســباب امل ــدير، م مــن ســوء التق
الطــرفني إىل ممارســة أقصــى قــدر مــن ضــبط الــنفس وســحب    

  قواما وختفيض األنشطة العسكرية يف املنطقة احلدودية.

ــس      ــان باســم ال ــرئيس (إندونيســيا) ببي . )١٥(وأدىل ال
  أنه:  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان

__________ 

  )١٥(  S/PRST/2007/43. 

التـزام كـل مـن إثيوبيـا وإريتريـا بإرسـاء أسـس        أكّد على أمهية   
السالم الـدائم يف املنطقـة، إذ يـدرك مسـؤوليات األمـم املتحـدة مبوجـب        
اتفاقي اجلزائر؛ وشدد على ضرورة قبول كل من إثيوبيـا وإريتريـا، دون   
شروط مسبقة، للقرار النهائي وامللزم املتعلق بتعيني احلـدود الصـادر عـن    

  اإلريترية؛ -  جلنة احلدود اإلثيوبية

ــى أن يتخــذا خطــوات ملموســة مــن أجــل        حــثّ الطــرفني عل
ــورا ودون شــروط مســبقة بتن   ــام ف ــيني احلــدود الصــادر   القي ــرار تع ــذ ق في

يتعلــق باملنطقــة  جلنــة احلــدود، مــع مراعــاة التزامــات الطــرفني فيمــا   عــن
  األمنية املؤقتة؛

ــوية        ــوة وتسـ ــتخدام القـ ــن اسـ ــاع عـ ــرفني إىل االمتنـ ــا الطـ دعـ
  ما بالوسائل السلمية؛خالفا

ــة     ــية املنوطــ ــؤولية الرئيســ ــى املســ ــد علــ ــل   أكــ ــالطرفني حلــ بــ
احلــدود وخالفامــا األخــرى، وأعــرب عــن اســتعداده لتأييــد        مســألة

  التزامات الطرفني؛

أشاد بالعمليات املتواصلة اليت تضـطلع ـا بعثـة األمـم املتحـدة        
أمهيــة أن يــوفّر يف إثيوبيــا وإريتريــا ودعمهــا دعمــا كــامالً، وشــدد علــى  

الطرفان للبعثـة سـبل الوصـول واملسـاعدة والـدعم واحلمايـة الـيت تلزمهـا         
مـن أجــل تنفيــذ واليتـها، ورحــب بــاجلهود املسـتمرة الــيت يبــذهلا األمــني    

  العام من أجل تعيني ممثل خاص يف أقرب وقت ممكن.
    

  بيساو -احلالة يف غينيا  - ١٢
    

ــس       ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال ــن  بي األم

  ٢٠٠٤  يونيه حزيران/ ١٨املعقودة يف  ٤٩٩٢

ــة    ــودة يف ٤٩٩٢يف اجللسـ ــه  ١٨، املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

. وأشــار )١(بيســاو -العــام عــن التطــورات املســتجدة يف غينيــا 
األمني العام يف تقريره إىل التقدم الكبري احملرز صـوب اسـتعادة   

__________ 

  )١(  S/2004/456 ١٢٣٣، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.(  

ــا  ا ــتوري يف غينيــ ــام الدســ ــراء   -لنظــ ــوء إجــ ــاو، يف ضــ بيســ
انتخابات تشريعية نزيهة وتأسيس مجعية شعبية وطنية جديـدة  
وتشــكيل حكومــة جديــدة، وكــذلك انتخــاب رئــيس ونائــب  
ــا. وبفضــل حتقــق هــذه اإلجنــازات     رئــيس حمكمــة العــدل العلي
ونقل السلطة من الس االنتقايل الـوطين إىل اجلمعيـة املنتخبـة    

يثاً، اكتملت املرحلة األوىل من الفتـرة االنتقاليـة الـيت كـان     حد
اجليش واحلكومة قد اتفقا عليها يف ميثاق انتقال سياسي وقِّـع  

، يف أعقــــــــاب االنقــــــــالب ٢٠٠٣أيلول/ســــــــبتمرب  ٢٨يف 
العســــكري. ورحــــب باألولويــــات اجلديــــدة الــــيت وضــــعتها 
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ــودة إ     ــة الع ــة؛ وكفال ــد املصــاحلة الوطني ــة، أي توطي ىل احلكوم
ــوق      ــرام حق ــانون واحت ــز حكــم الق النظــام الدســتوري، وتعزي

ــات مســـتقرة    ــان؛ وإقامـــة عالقـ ــع البلـــدان اـــاورة    اإلنسـ مـ
والشركاء الدوليني، وإنشاء القـدرات املؤسسـية الضـرورية يف    

ــال ــعة    جمــ ــفافة اخلاضــ ــة الشــ ــليم، واإلدارة املاليــ ــم الســ احلكــ
. االقتصـــادية - للمســـاءلة، وحتســـني الظـــروف االجتماعيـــة   

وأشــار أيضــاً إىل املســامهة اهلامــة ملكتــب األمــم املتحــدة لــدعم  
بيســاو يف محايــة حقــوق اإلنســان يف   -بنــاء الســالم يف غينيــا  

بيسـاو، ويف احلــوار السياسـي البنـاء الــدائر حاليـاً بــني      -غينيـا  
احلكومة واجلمعية والشركاء الدوليني. ورحب بالتقـدم احملـرز   

حلاق وإعـادة اإلدمـاج. غـري أنـه     يف برنامج التسريح وإعادة اإل
أعرب عن خمـاوف مـن احلالـة االقتصـادية الصـعبة، وأشـار إىل       
العجـــز احلاصـــل يف صـــندوق اإلدارة االقتصـــادية يف حـــاالت  

بيســاو املتعــدد املــاحنني، األمــر الــذي حــال   - الطــوارئ لغينيــا
دون تسديد مجيع الرواتب املتأخرة بالكامـل. وخلـص إىل أنـه    

دم احملــرز فــإن عمليــة التحــول الــدميقراطي يف  بــالرغم مــن التقــ
تزال هشة، وأن دعم اتمع الدويل ال يـزال   بيساو ال -غينيا 

  فائق األمهية.

ــا      ــل غيني ــس ممث ــا ال بيســاو إىل املشــاركة يف   -ودع
. ويف )٢(املناقشة. مث أدىل الرئيس (الفلـبني) ببيـان باسـم الـس    

  :مجلة ما أورده الس يف البيان أنه

أعــرب عــن ارتياحــه للتقــدم الــذي أحرزتــه الســلطات الوطنيــة   
ألحكـــام امليثـــاق االنتقـــايل   حنـــو اســـتعادة النظـــام الدســـتوري، وفقـــاً     

  الزمين؛  وجدوله

ــدة الــيت شــكلت يف       شــجع مجيــع األطــراف، واحلكومــة اجلدي
، على االلتزام بـإخالص بأحكـام امليثـاق االنتقـايل     ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٢

__________ 

  )٢(  S/PRST/2004/20.  

املصـاحلة الوطنيـة وتوطيـدها وكفالـة االسـتعادة الكاملـة       من أجل حتقيـق  
  للنظام الدستوري؛

أعرب، مع ذلك، عن قلقه إزاء هشاشـة عمليـة إرسـاء دعـائم       
ة إىل املشــاكل يبيســاو، الــيت تعــزى بصــورة رئيســ  - الدميقراطيــة فيغينيــا
يف ذلـــــك  اجلـــــذور الـــــيت يواجههـــــا البلـــــد، مبـــــا  اهليكليـــــة العميقـــــة

وهياكلــها، فضــال عــن األزمــة االقتصــادية      مؤسســات الدولــة  ضــعف
  ؛واالجتماعية املستحكمة

أعـــرب كـــذلك عـــن قلقـــه إزاء احلاجـــة إىل حتســـني أوضـــاع    
الرواتـب املتـأخرة، األمـر الـذي ال يـزال ميثـل        العسكريني، وخباصـة دفـع  

  عامال من العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل زعزعة االستقرار؛

مـؤمتر مائـدة مسـتديرة، واعتــرب     أكـد األمهيـة الـيت يوليهـا لعقـد       
بيسـاو   -ذلك أمـرا بـالغ األمهيـة يف تلبيـة بعـض أكثـر احتياجـات غينيـا         

  إحلاحا.
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين/ ٢املعقـــــــــــودة يف  ٥٠٦٩

  ٢٠٠٤  نوفمرب

ــة    ــودة يف ٥٠٦٩يف اجللسـ ــاين/  ٢، املعقـ ــرين الثـ  تشـ

بيسـاو.   -عـوة إىل ممثـل غينيـا    ، وجـه الـس د  ٢٠٠٤نوفمرب 
ــم الــس      ــان باس ــات املتحــدة) ببي ــرئيس (الوالي . )٣(مث أدىل ال

  أورده الس يف البيان أنه:  مجلة ما  ويف

ــا       ــا شــهدته غيني ــق إزاء م ــق عمي بيســاو مــن   -أعــرب عــن قل
ــل  ــد     تطــورات أدت إىل مقت ــوات املســلحة وقائ ــة أركــان الق ــيس هيئ رئ
  ؛٢٠٠٤أكتوبر  تشرين األول/ ٦شعبة املوارد البشرية، يف 

يف تســـوية اخلالفـــات أدان بأشـــد العبـــارات اســـتخدام القـــوة    
  رفع املظامل؛  أو

تشـرين   ١٠أحاط علماً بتوقيع مـذكرة التفـاهم يف بيسـاو، يف      
  ، وإنشاء جلنة لرصد تنفيذها؛٢٠٠٤األول/أكتوبر 

__________ 

  )٣(  S/PRST/2004/41.  
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حــث كافــة األطــراف السياســية علــى مواصــلة العمــل، حبســن    
طات الوطنيــة إلمتــام تنفيــذ ميثــاق االنتقــال السياســي قبــل نيــة، مــع الســل

  ؛٢٠٠٥  أبريل إجراء االنتخابات الرئاسية حبلول نيسان/

شدد على ضرورة اختاذ اتمـع الـدويل لتـدابري عاجلـة ـدف        
التغلـــب علـــى األزمـــة احلاليـــة،      بيســـاو يف  -مســـاعدة حكومـــةغينيا   

حلفـاظ علـى االسـتقرار    ا سيما لتعزيز قدرة السلطات الشـرعية علـى   وال
ــول ســليمة للتحــديات األسا   ــد حل ســية األشــد إحلاحــا  السياســي وحتدي

  البلد؛    يف

كــرر نــداءه للمجتمــع الــدويل مــن أجــل إبقــاء ثقتــه يف عمليــة    
وفــاء بالتزاماتــه بالتنميــة يف   بيســاو وال - التوطيــد الــدميقراطي يف غينيــا  

  البلد.  ذلك
  

األمـن  ) الذي اختذه جملس ٢٠٠٤( ١٥٨٠القرار   

 كـانون األول/  ٢٢املعقـودة يف   ٥١٥٧يف جلسته 

  ٢٠٠٤ديسمرب 

كــــــــانون  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥١٥٧يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر   ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

. )٤(بيسـاو  -األمني العام بشأن التطـورات املسـتجدة يف غينيـا    
بيسـاو   -والحظ األمـني العـام يف تقريـره، أن احلالـة يف غينيـا      

بب التمـــرد العســـكري الـــذي وقـــع يف    ازدادت تعقيـــداً بســـ 
تشرين األول/أكتوبر وتزعمتـه جمموعـة مـن الضـباط بـدافع       ٦

من املظـامل بشـأن املرتبـات وسـوء األحـوال املعيشـية والفسـاد        
داخل املؤسسة العسـكرية. وأصـر أولئـك املسـؤولون علـى أن      

السياسـي الـراهن،   التمرد ليس انقالباً يهدف إىل تغيري الوضـع  
غري أم استصدروا من السلطات الحقاً موافقتـها علـى تعـيني    
مرشحهم رئيسـاً جديـداً لألركـان. ورداً علـى ذلـك، أعربـت       
جهات فاعلة كثرية، سياسية ومن اتمـع املـدين، عـن ختوفهـا     
الشديد من ظاهرة اإلفالت من العقاب إثر التـزام احلكومـة يف   

__________ 

  )٤(  S/2004/969.  

تـها مـع اجلـيش باحتمـال إعـالن عفـو       مذكرة التفاهم اليت أبرم
عــام عــن مجيــع املتــورطني يف التــدخالت العســكرية منــذ عــام   

ــاظم وازداد     ١٩٨٠ ــتحفظ شــك متع ــاؤل امل . وحــل حمــل التف
ــأن اجلــيش ميثــل العقبــة األكــرب علــى طريــق تثبيــت     االعتقــاد ب
ــة االقتصــادية     ــام احلال ــة والســالم. وأكــد األمــني الع الدميقراطي

ــة احلر ــة اإلنســانية أصــبحت    واالجتماعي ــأن احلال ــاد ب جــة، وأف
مثــار قلــق يف أعقــاب التمــرد. وأشــار أيضــاً إىل احلاجــة امللحــة 
ــى املخــاطر املتصــلة       ــوات الشــرطة والقضــاء عل إىل إصــالح ق
باأللغــام. وباإلضــافة إىل ذلــك، أوصــى بتنقــيح واليــة املكتــب  
ــز قــدرات أصــحاب     ــة تعزي ــدة وأمهي لكــي تراعــي املهــام اجلدي

الوطنيني. ومن شأن الوالية املنقحة أن تـدمج أنشـطة   املصلحة 
التنميــة والســالم واألمــن ــدف حتديــد اســتراتيجية متماســكة  
ــب واألجــل املتوســط      ــاء الســالم يف كــل مــن األجــل القري لبن
واألجل الطويل. ومن شأا أيضا أن تسـهم يف بنـاء القـدرات    

ين الصـغرية علـى الصـعيد    املؤسسية؛ ويف منع انتشـار األسـلحة  
 الــوطين واإلقليمــي، وكــذلك يف إصــالح املؤسســة العســكرية.

وأوصى األمني العـام بإنشـاء صـندوق خـاص لتسـهيل ختطـيط       
  وتنفيذها.  عملية إصالح املؤسسة العسكرية

وجـــه الـــرئيس (اجلزائـــر) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع   
، طُــرح بعــد ذلــك للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع دون   )٥(قــرار

)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٤( ١٥٨٠رار مناقشــة بوصــفه القــ
  الس مجلة أمور منها:

  قرر متديد والية املكتب ملدة عام واحد؛  

قرر أيضاً تنقيح والية املكتب؛ وأهاب باجلمعية الوطنيـة لغينيـا     
بيســـاو، عنـــد تناوهلـــا مســـألة العفـــو العـــام علـــى كـــل املتـــورطني يف   -

ئ العـدل ومكافحـة   ، أن تراعـي مبـاد  ١٩٨٠التدخالت العسـكرية منـذ   
  اإلفالت من العقاب؛
__________ 

  )٥(  S/2004/986.  
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حث بقوة احلكومة وكذلك السـلطات العسـكرية واألطـراف      
املعنية األخرى على االتفـاق علـى خطـة وطنيـة إلصـالح قطـاع األمـن،        
وال سيما إصـالح املؤسسـة العسـكرية؛ وناشـد اتمـع الـدويل مواصـلة        

جاــا املباشــرة بيســاو مــن أجــل تلبيــة احتيا -تقــدمي املســاعدة إىل غينيــا 
  والتصدي لتحدياا اهليكلية.

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥  مارس آذار/ ٣١املعقودة يف  ٥١٥٧

آذار/مـــــارس  ٣١، املعقـــــودة يف ٥١٥٧يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

ــا  ــتجدة يف غينيـ ــورات املسـ ــأن التطـ ــاو - بشـ ــار )٦(بيسـ . وأشـ
ــد حتســن بشــكل ملحــوظ      ــره إىل أن البل ــام يف تقري األمــني الع
ــات      ــار إىل أن االنتخابـ ــديات. وأشـ ــواتر التحـ ــن تـ ــالرغم مـ بـ
الرئاسية املقبلة ستضع خامتـة رمسيـة لفتـرة االنتقـال الـيت بـدأها       
امليثــاق االنتقــايل السياســي والــيت تــؤذن باالســتعادة الكاملــة       

ة أن جتري االسـتعدادات هلـا   للنظام الدستوري يف البلد، شريط
وتـــدار بالشـــكل الصـــحيح. وأشـــار أيضـــاً إىل بدايـــة الـــدورة  
ــة     ــظ أن احلالــ ــة. والحــ ــعبية الوطنيــ ــة الشــ ــدة للجمعيــ اجلديــ

بيسـاو قـد حتسـنت حتسـناً طفيفـاً لكـن        -االقتصادية يف غينيـا  
احلكومة ظلت عاجزة علـى سـداد مجيـع متـأخرات الرواتـب.      

أن املســـؤولية الرئيســية عـــن  والحــظ أيضـــاً أنــه بـــالرغم مــن    
ــالح    ــرتاع وإصـــ ــي وإدارة الـــ ــال السياســـ ــتكمال االنتقـــ اســـ
 املؤسسات وإعادة إطالق اقتصاد البلد، تقـع علـى عـاتق غينيـا    

بيساو، حكومة وشعبا، إال أنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن      -
ــه. وشــدد       ــذي يقدم ــدعم ال ــه وســخائه يف ال ــى يقظت يظــل عل

عتمـاد اسـتراتيجية مترابطـة لبنـاء     األمني العام على احلاجة إىل ا
ــات الفاعلـــة. واســـتناداً إىل       ــني مجيـــع اجلهـ ــالم يف مـــا بـ السـ
ــدة    ــم املتحــ ــة األمــ ــا بعثــ ــلت إليهــ ــيت توصــ ــتنتاجات الــ االســ

__________ 

  )٦(  S/2005/174.  

ــات الـــــيت أُوفـــــدت إىل      ــتعراض املتعـــــدد االختصاصـــ   لالســـ

ــا  ــاو يف  -غينيــــ ــن  بيســــ ــرة مــــ ــباط/ ١٧إىل  ١٢الفتــــ  شــــ

ــر ــب، يف  ٢٠٠٥ فرباي ــأن يركــز املكت ــه  ، أوصــى ب  إطــار واليت
املنقحـــة، علـــى تشـــجيع احلـــوار السياســـي؛ وإقامـــة عالقـــات  
مســـتقرة بـــني املـــدنيني واملؤسســـة العســـكرية؛ وتعزيـــز تنفيـــذ 
ــروع       ــري املشـ ــار غـ ــع االجتـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــل األمـ ــامج عمـ برنـ
ــه     ــع جوانبـ ــن مجيـ ــة مـ ــلحة اخلفيفـ ــغرية واألسـ ــلحة الصـ باألسـ

ــتراتيجية   ــهوض باسـ ــه، والنـ ــاء عليـ ــه والقضـ ــاملة  ومكافحتـ شـ
ومتكاملة لألمم املتحـدة يف جمـال بنـاء السـالم. وأوصـى أيضـاً       

  .)٦(مبواءمة قدراته لتلبية االحتياجات يف إطار واليته املنقحة

بيسـاو. مث أدىل   - ووجه الس دعـوة إىل ممثـل غينيـا     
. ويف مجلـة مـا أورده   )٧(الرئيس (الربازيل) ببيـان باسـم الـس   

  الس يف البيان أنه:

ـــراز بعــــض التقـــــــدم يف بعــــض اــــاالت يف   سل     ـــــــم بإحـــــــ
  بيساو، مبا يف ذلك يف العملية االنتخابية؛ -غينيا 

أدان بقوة مجيع حماوالت إثارة العنف وعرقلـة اجلهـود اجلاريـة      
ــة     ــة االجتماعي الــيت ترمــي إىل إحــالل الســالم واالســتقرار وحتقيــق التنمي

ــا   ــه املتنـ ــن قلقـ ــرب عـ ــادية؛ وأعـ ــية  واالقتصـ ــورات السياسـ مي إزاء التطـ
حـــــزب التجديـــــد ”بيســـــاو، وخباصـــــة قـــــرار  -األخـــــرية يف غينيـــــا 

  باختيار الرئيس السابق كومبا ياال مرشحه للرئاسة؛“ االجتماعي

ــالغ قلقــه     إزاء حقيقــة أن اجلهــود الســلمية  أعــرب أيضــاً عــن ب
تسفر بعد عن حتقيق فوائد اجتماعية واقتصادية كافية للسـكان ميكـن    مل
  تثين عن استخدام القوة؛ أن

 أكـــــد وجـــــود حاجـــــة ماســــــة لتـــــوفري الـــــدعم الــــــدويل       
  االنتخابية؛  للعملية

__________ 

  )٧(  S/PRST/2005/14.  
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بيسـاو أن تتعـاون مـع     -ناشد شركاء التنميـة الـدوليني لغينيـا      
برحت تبـذل كـل مـا يف وسـعها لتنفيـذ       بيساو، اليت ما -حكومة غينيا 

  ميثاق االنتقال السياسي؛  

ختـذها رئـيس األركـان خبصـوص     رحب بالتدابري األوليـة الـيت ا    
  إصالح القوات املسلحة؛  

شجع الشمول التام جلميع الفصائل وجتديد االلتـزام باملصـاحلة     
ــة     ــلطات املدنيـ ــاءة بـــني السـ ــات بنـ ــة عالقـ ــلحة، وإقامـ يف القـــوات املسـ

ــرب مؤسســة خاضــعة      ىوالعســكرية علــ  ــوات املســلحة تعت أســاس أن الق
اً دور املكتـب يف تشـجيع ودعـم    للسلطات املدنية املنتخبـة. وأكّـد جمـدد   

  اجلهود الوطنية الرامية إىل إصالح قطاع األمن.
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥  أغسطس آب/ ١٩املعقودة يف  ٥٢٤٨

ــة    ــودة يف ٥٢٤٨يف اجللسـ ــطس  ١٩، املعقـ آب/أغسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

ــورات  ــأن التطـ ــا بشـ ــتجدة يف غينيـ ــاو -املسـ ــار )٨(بيسـ . وأشـ
األمــني العــام يف تقريــره إىل املنــاخ الــذي ســادته التحزبــات يف  

بيســاو تســتعد إلجــراءات االنتخابــات   -وقــت كانــت غينيــا  
الرئاســــية. وأشــــار أيضــــاً إىل ديــــد الــــرئيس الســــابق يــــاال  
باالســـتيالء علـــى الســـلطة بـــالقوة إذا منـــع مـــن املشـــاركة يف  

، وذلك على الرغم من أن أحكام امليثاق االنتقـايل  االنتخابات
حتظر مشاركته يف األنشطة السياسية ملدة مخس سـنوات. بيـد   
ــيم     ــة تقيـ ــه بعثـ ــادت بـ ــاً أفـ ــا ملـ ــام الحـــظ، وفقـ أن األمـــني العـ
االحتياجات االنتخابية اليت كان قـد أوفـدها، تـوافر األوضـاع     

ــة األوىل    ــراء اجلولــ ــة التقنيــــة إلجــ مــــن الالزمــــة مــــن الناحيــ
ــوترات يف       ــراً الســتمرار حــدة الت ــه نظ ــاد بأن ــات. وأف االنتخاب

بيسـاو   -البلد، فقد قرر تعـيني مبعـوث خـاص لـه لـدى غينيـا       
لتسهيل إجراء انتخابات سـلمية تتسـم باملصـداقية، واملسـاعدة     

__________ 

  )٨(  S/2005/380.  

ــة      ــب بعمليـ ــاح. ورحـ ــة بنجـ ــة االنتقاليـ ــال العمليـ ــى إكمـ علـ
العســكرية  املصــاحلة داخــل القــوات املســلحة، وتأكيــد القيــادة 

جمدداً خضوعها للسلطة املدنية. ويف تطورات أخـرى، أعـرب   
أيضاً عن قلقه من ازدياد عصابات اجلرمية املنظمـة. وأشـار إىل   

ليـــة حلقـــوق اإلنســـان والتحســـن زيـــادة الـــوعي باملعـــايري الدو
يتعلق بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية. وشـدد علـى احلاجـة        ما يف

ع األمن. وباإلضافة إىل ذلـك،  إىل إصالح اإلدارة العامة وقطا
اقترحــت بعثــة تقصــي احلقــائق بشــأن األســلحة الصــغرية الــيت   

بيساو مشروعاً إلنشـاء جلنـة وطنيـة معنيـة      -أوفدت إىل غينيا 
ــامج جلمــع األســلحة الصــغرية     ــذ برن باألســلحة الصــغرية وتنفي

  بيساو.  وتدمريها يف مدينة

ــا      ــل غيني ــس ممث ــا ال يف  بيســاو إىل املشــاركة  -ودع
. ويف )٩(املناقشة. مث أدىل الرئيس (اليابـان) ببيـان باسـم الـس    

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ــالطعن الــذي قدمــه أمــام حمكمــة       أحــاط جملــس األمــن علمــاً ب
العـدل العليــا أحــد املتنافســني ويشــجع بقـوة كــل األطــراف علــى الوفــاء   

  بالتزاماا وقبول احلكم النهائي للمحكمة؛

ــن شــأا أن         ــة أعمــال م ــام بأي ــى اإلحجــام عــن القي حثهــا عل
  تعــــرض للخطــــر اجلهــــود الراميــــة إىل إحــــالل الســــلم واالســــتقرار يف 

  بيساو؛ -غينيا 

أكد أمهية مسـاعيهم الدبلوماسـية الـيت أتـت يف حينـها ورمـت         
  إىل تشجيع احلوار الوطين واحترام سيادة القانون؛

قتصــادي واالجتمــاعي رحــب بــالقرار الــذي اختــذه الــس اال   
، بتمديد والية الفريق االستشـاري املخصـص   ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦يف 

ــا  ــره املقبــل،       -لغيني ــدم، يف تقري ــام إىل أن يق ــا األمــني الع بيســاو؛ ودع
السـالم   توصيات بشأن استكمال والية مكتب األمم املتحدة لدعم بنـاء 

__________ 

  )٩(  S/PRST/2005/39.  
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ــا  ــالم واال   -يف غينيـ ــان السـ ــد أركـ ــاو ودوره يف توطيـ ــتقرار يف بيسـ سـ
  بيساو، فيما بعد الفترة االنتقالية. -  غينيا

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 تشـــــــــــــرين األول/ ١٩املعقـــــــــــــودة يف  ٥٧٦٢

  ٢٠٠٧  أكتوبر

تشــــــــرين  ١٩، املعقــــــــودة يف ٥٧٦٢يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

. )١٠(بيسـاو  -سـتجدة يف غينيـا   األمني العـام عـن التطـورات امل   
وأعرب األمني العام يف تقريره عن قلقه مـن اسـتمرار الشـقاق    
ــى الســلطة فيمــا بــني األحــزاب السياســية، ومــن     ــازع عل والتن

بيساو نقطة عبور للمخدرات غري املشـروعة   -استخدام غينيا 
القادمــة مــن أمريكــا الالتينيــة واملتجهــة إىل أوروبــا. ودعــا إىل   

ظفني احلكــوميني الــذين حيققــون يف أنشــطة االجتــار  محايــة املــو
بيساو، ورحب باملشروع املشترك بـني   -باملخدرات يف غينيا 

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين 
باملخدرات واجلرمية ومكتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء السـالم    

صـــل إىل بيســـاو، ورحـــب بـــاجلهود املبذولـــة للتو -يف غينيـــا 
ــتجابة مجاعيــة ومتكاملــة هلــذه املســألة. وأبلــغ أيضــاً عــن        اس
خماوف منظمات اتمع املدين مما تعتـربه ضـغوطا متـارس علـى     
حريــة الصــحافة وحريــة التعــبري فيمــا يتصــل بتقاريرهــا عــن        
االجتار باملخدرات، وهو مـا مثـل انعكاسـاً يف االجتـاه اإلجيـايب      

الـيت مل يــذكر فيهـا اســم    السـائد يف السـنوات الــثالث السـابقة   
بيســاو ضــمن البلــدان الــيت لــديها ســجل متواضــع يف    -غينيــا 

وشــدد علــى أن هــذه التحــديات إن   احتــرام حريــة الصــحافة.
يتصد هلا، فإن اإلجنازات اهلامة الـيت حتققـت صـوب تـدعيم      مل

ــن أن      ــد ميكـ ــد يف البلـ ــتوري الوليـ ــدميقراطي والدسـ ــام الـ النظـ
حلالـة االقتصـادية واملاليـة ظلـت،     تتعرض للخطر. والحـظ أن ا 

__________ 

  )١٠(  S/2007/576.  

على هشاشتها، مستقرة ألن احلكومة اجلديـدة مل تـتمكن مـن    
سداد مجيع املرتبـات املتـأخرة الـيت خلفتـها احلكومـة السـابقة،       
مــا أدى إىل سلســلة مــن اإلضــرابات نفــذها عمــال البلــديات.  

بيساو طلب إدراج بلـده   -وأفاد أيضا بأن رئيس وزراء غينيا 
  .)١١(عمال جلنة بناء السالمعلى جدول أ

بيسـاو. مث أدىل   -ووجه الس دعـوة إىل ممثـل غينيـا      
ــس   ــان باســم ال ــا) ببي ــرئيس (غان ــا أورده  )١٢(ال ــة م . ويف مجل

  الس يف البيان أنه:

أعاد تأكيد دعمه للجهـود املتواصـلة مـن أجـل توطيـد السـالم         
  بيساو؛ -يف غينيا 

له االجتــار باملخــدرات الحــظ ببــالغ القلــق اخلطــر الــذي يشــك   
امـــة الـــيت حتققـــت   يقـــوض املكاســـب اهل   والبشـــر، والـــذي ميكـــن أن  

  وشفاف؛  يتعلق بسيادة القانون وإقامة حكم دميقراطي  ما  يف

أهاب باحلكومة أن تتخذ تدابري متضافرة تكفـل سـالمة وأمـن      
  املوظفني العاملني يف مكافحة هذه األنشطة؛

ل غـرب أفريقيـا الـدعوة    رحب بقرار اجلماعة االقتصـادية لـدو    
إىل عقــد مــؤمتر إقليمــي يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام بشــأن مكافحــة  

  االجتار باملخدرات؛

دعا إىل النظر على حنو عاجـل يف الطريقـة الـيت ميكـن ملنظومـة        
بيسـاو يف   -األمم املتحـدة أن حتسـن ـا الـدعم الـذي تقدمـه إىل غينيـا        

  نظمة على الصعيد الدويل؛مكافحة االجتار باملخدرات واجلرمية امل

أقر بوجه خاص بالدور اهلـام الـذي يضـطلع بـه مكتـب األمـم         
  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية؛

__________ 

نـة بنـاء السـالم، انظـر     لالطالع على مزيد مـن املعلومـات عـن جل     )١١(  
  الفصل اخلامس.

  )١٢(  S/PRST/2007/38.  
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رحــب باملبــادرة الــيت تــدعو إىل عقــد مــؤمتر دويل يف لشــبونة،     
ــا  ــار باملخــــدرات يف غينيــ ــأن االجتــ ــانون األول/ - بشــ ــاو، يف كــ  بيســ

  ؛٢٠٠٧  ديسمرب

ــه إزاء ه     ــن قلق ــة يف   أعــرب ع ــة إرســاء الدميقراطي شاشــة عملي
  بيساو، وكذلك إزاء استمرار األزمة االقتصادية واالجتماعية؛ -غينيا 

ــررة يف       ــات التشــريعية املق ــدعوة إىل إجــراء االنتخاب رحــب بال
  ؛٢٠٠٨عام 

ــا        ــة غينيــ ــني حكومــ ــوار بــ ــن احلــ ــب بتحســ ــاو  -رحــ بيســ
لتزاماـا  ومؤسسات بريتون وودز وحث احلكومة علـى مواصـلة تنفيـذ ا   

  يف جماالت املسؤولية املالية، وإصالح قطاع العدل واحلكم الرشيد؛

بيســـاو علـــى الوفـــاء بتعهـــدها إزاء  -شـــجع ســـلطات غينيـــا   
  إصالح قطاع األمن؛

بيسـاو عنصـران    -أعاد تأكيد أن السالم واالستقرار يف غينيـا    
ــة،      ــا دون اإلقليميـ ــرب أفريقيـ ــة غـ ــن يف منطقـ ــالم واألمـ ــيان للسـ أساسـ

ــي،       ور ــن االحتــاد األفريق ــا كــل م ــه حالي ــذي يضــطلع ب ــدور ال حــب بال
واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وجمموعــة البلــدان الناطقـــة   

  بيساو. -باللغة الربتغالية، يف عملية بناء السالم يف غينيا 

  

  

    

  احلالة يف كوت ديفوار - ١٣
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   

  ٢٠٠٤شباط/فرباير   ٤املعقودة يف  ٤٩٠٩ته يف جلس

ــع الق     ــام م ــني الع ــة   أشــار األم ــن بعث ــره ع ــق، يف تقري ل
 كــانون الثـــاين/  ٦وار املـــؤرخ املتحــدة يف كـــوت ديفــ   األمــم 

، إىل املأزق السياسي الطويـل األمـد يف كـوت    )١(٢٠٠٤ يناير
ديفوار، الذي كان ميكن أن يتجه حنـو األسـوأ بسـبب احملاولـة     

ا الوطنيـون الشـباب وعناصـر مـن القـوات املسـلحة       اليت قام ـ 
الوطنية لكـوت ديفـوار لعبـور خـط وقـف إطـالق النـار وشـن         
هجمــات علـــى القـــوات اجلديــدة. ورحـــب باملبـــادرات الـــيت   
اختذها الرئيس لوران غبـاغبو، ورئـيس الـوزراء، سـيدو ديـارا،      
لالجتمــاع بــالقوات اجلديــدة، وبعــودة القــوات اجلديــدة إىل      

مة املصاحلة الوطنية. ويف حني أكد األمني العـام  صفوف حكو
أن تلـــك التطـــورات اإلجيابيـــة أعطـــت زمخـــاً جديـــداً لعمليـــة  
ــى ضــرورة معاجلــة القضــايا الرئيســية       ــد شــدد عل الســالم، فق

__________ 

  )١(  S/2004/3 ١٥١٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.(  

ــة     ــة عــدم انتكــاس عملي ــة لكفال ــة وراء األزمــة اإليفواري الكامن
يف  السالم. وإذا ما أحرزت األطـراف اإليفواريـة تقـدماً كافيـاً    

، وهو تـاريخ انتـهاء   ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٤هذا الصدد حبلول 
ديفـوار وبعثـة اجلماعـة     واليات بعثـة األمـم املتحـدة يف كـوت    

ــا يف كــوت ديفــوار والقــوات     االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
الفرنسية، فقد أوصى األمني العـام بـأن ينظـر الـس يف اإلذن     

عة لألمـم املتحـدة   بنشر عملية حفظ سالم متعددة اجلوانب تاب
من أجل دعم عملية السالم يف كوت ديفـوار. وسـوف تضـم    

ــه      ــة حفــظ الســالم هــذه عنصــراً عســكرياً قوام  ٦ ٢٤٠عملي
ضـابط أركــان،   ١٢٠مراقـب عســكري و   ٢٠٠فـرداً، منــهم  

وعنصراً مدنياً يتألف من عناصر معززة يف جمال نـزع السـالح   
قـوق اإلنسـان،   والتسريح وإعادة اإلدمـاج، واالنتخابـات، وح  

ــية والشــرطة       ــالم، والشــؤون املدنيــة، والعناصــر السياس واإلع
املدنية والقضائية. ويف ذلـك الصـدد، شـدد األمـني العـام علـى       
أنه يف حال موافقة الـس علـى توصـيته بإنشـاء عمليـة حفـظ       

ديفوار، فيجـب أن يكفـل    سالم تابعة لألمم املتحدة يف كوت



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 504/1582 
 

ات توافر املـوارد املطلوبـة، ولكـن    الس والبلدان املسامهة بقو
  ليس على حساب البعثات األخرى.

شـــباط/فرباير  ٤، املعقـــودة يف )٢(٤٩٠٩ويف اجللســـة   
، أدرج الـــس التقريـــر املـــذكور أعـــاله يف جـــدول     ٢٠٠٤

أعمالــه ودعــا دعــوة إىل ممثــل كــوت ديفــوار إىل املشــاركة يف   
 مشــروع املناقشــة. ووجــه الــرئيس (الصــني) انتبــاه الــس إىل 

، طُــرح بعــد ذلــك للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع دون   )٣(قــرار
)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٤( ١٥٢٧مناقشــة بوصــفه القــرار 

ــم        ــاق األم ــن ميث ــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع م ال
  املتحدة، مجلة أمور منها:

قــرر متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار حــىت    
  ؛٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٧

اإلذن املمنــوح  ٢٠٠٤شـباط/ فربايــر   ٢٧قـرر أن جيــدد حــىت    
إىل الدول األعضاء املشاركة يف قوات اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب   

  أفريقيا إىل جانب القوات الفرنسية الداعمة هلا؛

ماركوسـي االضـطالع    -طلب إىل املوقِّعني على اتفاق ليناس   
ماركوســـي؛  -لينـــا  علــى وجـــه الســرعة مبســـؤوليام مبوجـــب اتفــاق   

وطلب إىل األمـني العـام أن يقـوم، ريثمـا يصـدر قـرار مـن جملـس األمـن          
بشأن تعزيز وجود األمم املتحدة يف كوت ديفوار، بالتحضـري الحتمـال   
نشــر عمليــة حلفــظ الســالم يف غضــون مخســة أســابيع مــن اختــاذ الــس   

  ذلك القرار.
__________ 

خــالل هــذه الفتــرة، وإضــافة إىل اجللســات الــيت يشــملها هــذا         )٢(  
الفرع، عقـد الـس جمموعـة مـن اجللسـات اخلاصـة مـع البلـدان         

كـوت ديفـوار عمـال    املسامهة بقوات يف عملية األمم املتحـدة يف  
). ٢٠٠١( ١٣٥٣بـاجلزأين ألــف وبـاء مــن املرفـق الثــاين للقــرار    

ــدت اجللســـــات يف   ــارس  ٢٤وعقـــ (اجللســـــة  ٢٠٠٥آذار/مـــ
ــاير  ١٩)، و ٥١٥٠ )، ٥٣٤٩(اجللســة  ٢٠٠٦كــانون الثاين/ين

ــمرب   ١٢و  ــانون األول/ديســــ ــة  ٢٠٠٦كــــ )، ٥٥٨٥(اجللســــ
  .)، على التوايل٥٧١٥(اجللسة  ٢٠٠٧متوز/يوليه   ١١ و

  )٣(  S/2004/82.  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   

 شـــــــباط/ ٢٧املعقـــــــودة يف  ٤٩١٨لســـــــته يف ج

  ٢٠٠٤  فرباير

ــة    ــودة يف ٤٩١٨يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٧، املعقــ شــ
ــر    ٢٠٠٤ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج الــس م

. ويف )٤(األمني العام عن بعثة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    
، قـدم األمـني   )٥(٢٠٠٤شـباط/فرباير   ٩إضافة للتقرير مؤرخة 

ائج والتوصـيات الصـادرة عـن فريـق فـين صـغري تـابع        العام النتـ 
لألمم املتحدة قام مؤخراً بزيارة كوت ديفـوار مـن أجـل مجـع     
معلومات أكثر تفصيال عن عنصر الشرطة املدنيـة والقضـاء يف   
عملية األمم املتحدة حلفظ السالم اليت اقترح إنشـاؤها. وعلـى   

: أوصـــى األمـــني العـــام مبـــا يلـــي أســـاس هـــذه االســـتنتاجات،
ضـابطاً مـن ضـباط الشـرطة املدنيـة       ٣٥٠جمموعـه   نشر ما (أ)

ــم املتحــدة   ــابعني لألم ــة؛     الت ــوار بصــورة تدرجيي يف كــوت ديف
(ب) إنشاء وحدة قضـائية صـغرية، تتـألف ممـا ال يزيـد عـن        و

مخسة موظفني دولـيني، لـدعم عمليـة إقامـة العـدل مـن جديـد        
وحــدة  إنشــاء (ج) يف مجيــع املنــاطق املتضــررة مــن الــرتاع؛ و  

للسجون، تتألف من موظف دويل واحد ومثانيـة مـن مـوظفي    
السجون املعارين، لدعم اجلهـود املبذولـة إلعـادة إرسـاء نظـام      

  اجلنوب.  السجون يف الشمال وتعزيز النظام يف

. ووجـه الـرئيس (الصـني)    )٦(وأدىل األمني العـام ببيـان    
ت ، طُـرح بعـد ذلـك للتصـوي    )٧(انتباه الس إىل مشروع قـرار 

 ١٥٢٨واعتمــــد باإلمجــــاع دون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار     
__________ 

  )٤(  S/2004/3/Add.1  2و.  

  )٥(  S/2004/3/Add.1.  

ــه مل يــدل      )٦(   دعــي ممثــل كــوت ديفــوار لالشــتراك يف اجللســة ولكن
  ببيان.

  )٧(  S/2004/146.  
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)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب الفصـل   ٢٠٠٤(
  منها:  السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور

قرر إنشاء عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار لفتـرة أوليـة         
  ؛  ٢٠٠٤  أبريل نيسان/ ٤ر شهراً ابتداء من مدا اثنا عش

  قرر جتديد والية البعثة حىت ذلك التاريخ؛  

قــرر أن تضــم عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار قــوة         
ــا كحــد أقصــى    ــم املتحــدة،    ٦ ٢٤٠عســكرية قوامه ــابعني لألم ــرداً ت ف

من ضباط األركان وعـدداً يصـل    ١٢٠مراقب عسكري و  ٢٠٠بينهم 
  من أفراد الشرطة املدنية؛ ٣٥٠إىل 

ــة     ــرر أن تكــون والي األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار كمــا   ق
يلــي: رصــد وقــف إطــالق النــار وحتركــات اجلماعــات املســلحة، ونــزع 
الســـالح والتســـريح وإعـــادة اإلدمـــاج واإلعـــادة إىل الـــوطن وإعـــادة       
التوطني، ومحايـة مـوظفي األمـم املتحـدة واملؤسسـات واملـدنيني، ودعـم        

، وتقـدمي املسـاعدة   تقدمي املساعدة اإلنسانية، ودعم تنفيذ عمليـة السـالم  
  يف جمال حقوق اإلنسان، واإلعالم، والقانون والنظام؛

ــطالع       ــة لالضـ ــائل الالزمـ ــع الوسـ ــتخدام مجيـ ــة باسـ أذن للبعثـ
  بواليتها؛

طلب إىل األمني العام وحكومة املصـاحلة الوطنيـة إبـرام اتفـاق       
  يوماً؛ ٣٠بشأن مركز القوات يف غضون 

اإلذن املمنـــوح  ٢٠٠٤نيســـان/أبريل  ٤قـــرر أن جيـــدد حـــىت   
للقــوات الفرنســية وقــوات اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا        

  )؛٢٠٠٤( ١٥٢٧مبوجب قراره 

أذن للقوات الفرنسية باستخدام مجيع الوسـائل الالزمـة طـوال      
ــرة  ــة األمــم   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٤شــهراً تبــدأ مــن   ١٢فت لــدعم عملي

  املتحدة يف كوت ديفوار.

)، رحــب األمــني ٢٠٠٤( ١٥٢٨وبعــد اختــاذ القــرار   
العام باخلطوات اهلامة اليت اختذا مؤخراً األطـراف اإليفواريـة   
ــر       ــض العناصـ ــن أن بعـ ــذر مـ ــه حـ ــحيح، لكنـ ــاه الصـ يف االجتـ
ــويض       ــى تق ــزال مصــممة عل ــوار ال ت املتشــددة يف كــوت ديف

عمليــة الســالم. وأكــد أن وجــوداً معــززاً لألمــم املتحــدة يف       
ة املصـاحلة الوطنيـة علـى تنفيـذ     كوت ديفوار سيساعد حكومـ 

برنامج التسريح ونزع السـالح وإعـادة اإلدمـاج واإلعـادة إىل     
ــدمي املســاعدة اإلنســانية واســتعادة ســلطة      ــوطن، وتيســري تق ال
ــوق     ــز حقـ ــهام يف تعزيـ ــد، واإلسـ ــاء البلـ ــع أحنـ ــة يف مجيـ الدولـ
ــداد إلجــراء       ــانون، واإلع ــيادة الق ــادة إرســاء س اإلنســان، وإع

  .)٨(٢٠٠٥زيهة وشفافة يف عام انتخابات عامة ن
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤  أبريل نيسان/ ٣٠املعقودة يف  ٤٩٥٩

نيســــان/أبريل  ٣٠، املعقــــودة يف ٤٩٥٩يف اجللســــة   
ديفـــوار إىل املشـــاركة يف  ، دعـــا الـــس ممثـــل كـــوت٢٠٠٤

ويف  .)٩(املناقشــة. مث أدىل الــرئيس (أملانيــا) ببيــان باســم الــس 
  أورده الس يف البيان أنه:  مجلة ما

أعــرب عــن عميــق قلقــه إزاء األحــداث الــيت عصــفت بكــوت    
وإزاء الطريق املسدود احلايل الـذي وصـلت    مارس ديفوار يف اية آذار/

  ماركوسي؛ -ليناس  إليه عملية السالم احملددة يف اتفاق

 قــرر نشــر عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار بغيــة دعــم    
 ٢٠٠٥عمليـة التسـوية الســلمية هلـذه األزمــة، الـيت كانــت سـتتوج عــام      

  .بإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤  مايو أيار/ ٢٥املعقودة يف  ٤٩٧٧

ــة    ــودة يف  ٤٩٧٧يف اجللســـــ ــايو  ٢٥املعقـــــ أيار/مـــــ
شـــاركة يف ، دعـــا الـــس ممثـــل كـــوت ديفـــوار إىل امل٢٠٠٤

__________ 

  )٨(  S/PV.4918 ٣، الصفحة.  

  )٩(  S/PRST/2004/12.  
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. )١٠(املناقشـة. مث أدىل الــرئيس (باكســتان) ببيــان باســم الــس 
  أورده الس يف البيان أنه:  ويف مجلة ما

ــيت شــهدا كــوت         ــالغ إزاء األحــداث ال ــه الب أكــد جمــدداً قلق
ديفوار يف اية آذار/مارس واجلمود الراهن الذي يعتـري عمليـة السـالم    

  ي؛ماركوس -احملددة يف اتفاق ليناس 

وأكــد املســؤولية الفرديــة جلميــع األطــراف الفاعلــة يف كــوت     
  ديفوار عن ضمان التنفيذ الكامل لالتفاق؛

كرر تأكيد استعداده الكامل الختاذ أيـة خطـوات أخـرى ضـد       
  ؛ماركوسي -من يعرقلون التنفيذ الكامل التفاق ليناس 

ــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون      أدان بشــدة االنت
ين الدويل اليت ارتكبـت يف كـوت ديفـوار، وأعـرب عـن تصـميمه       اإلنسا

ــك       ــع تل ــع املســؤولني عــن ارتكــاب مجي ــى مجي ــة التعــرف عل علــى كفال
  االنتهاكات وعلى أن تقدمهم حكومة كوت ديفوار إىل العدالة؛

أكـــد جمـــدداً الضـــرورة امللحـــة حلـــل امليليشـــيات واجلماعـــات    
قـوات املعارضـة مـن أجـل     املسلحة والشروع يف عمليات إعادة جتميـع ال 

السماح ببدء نزع سالحها وتسرحيها، وهو األمر الذي جيـب أن يسـبق   
  إعادة دجمها يف اجليش النظامي أو احلياة املدنية؛

رفض بشدة القول بإمكانيـة إرجـاء نـزع السـالح إىل مـا بعـد         
ــام   ــات ع ــع ا  ٢٠٠٥انتخاب ــا مجي ــدء   ودع ــورا لب ألطــراف إىل التحــرك ف

  العملية.  هذه
  

ــ   ــن     بي ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ان صــادر عــن ال

  ٢٠٠٤  أغسطس آب/ ٥املعقودة يف  ٥٠١٨

ــة    ــودة يف ٥٠١٨يف اجللســ ــطس  ٥، املعقــ آب/أغســ
ديفـــوار إىل املشـــاركة يف  ، دعـــا الـــس ممثـــل كـــوت٢٠٠٤

__________ 

  )١٠(  S/PRST/2004/17.  

املناقشـــة. مث أدىل الـــرئيس (االحتـــاد الروســـي) ببيـــان باســـم      
  ان أنه:. ويف مجلة ما أورده الس يف البي)١١(الس

رحب بقيام مجيع القوى السياسية يف كوت ديفـوار بـالتوقيع،     
ــه  ٣٠يف  ــاق (  ٢٠٠٤متوز/يوليــ ــى اتفــ ــرا، علــ ــرا  ”يف أكــ ــاق أكــ اتفــ

  ماركوسي؛ - ) يعزز تنفيذ عملية ليناس“الثالث

رحب بالتدابري امللموسة اليت اتفق عليها املوقعـون علـى اتفـاق      
  أكرا الثالث؛

لتـام باملواعيـد النهائيـة الـيت كانـت      حث األطراف على التقيد ا  
يتعلـق بتسـوية مسـألة األهليـة لرئاسـة اجلمهوريـة        حمددة، وال سيما فيما

  وبدء عملية نزع السالح؛

ــيت         ــات ال ــة االلتزام ــي بأمان ــى أن تف ــع األطــراف عل حــث مجي
  أخذا على عاتقها بتوقيعها اتفاق أكرا الثالث؛

األوليـة للتحقيـق الـذي    وأحاط علما مـع القلـق البـالغ بالنتـائج       
بقيادة عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بشـأن اـازر الـيت         يأجر

  وقعت يف كورهوغو.  

كرر جمدداً اإلعراب عن دعمه الكامل للجنة التحقيـق الدوليـة     
ــات      ــيت أنشــأها مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان إلثب ال

ات حقـوق اإلنسـان والقـانون    الوقائع واملالبسات اليت أحاطـت بانتـهاك  
ــوت      ــيت وقعـــت يف كـ ــدويل الـ ــاين الـ ــذ  اإلنسـ ــوار منـ أيلـــول/  ١٩ديفـ

  ، وحتديد هوية مرتكبيها قدر اإلمكان.٢٠٠٢  سبتمرب
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين/ ٦املعقـــــــــــودة يف  ٥٠٧٢

  ٢٠٠٤  نوفمرب

ــة    ــرين  ٦، املعقـــــــــودة يف ٥٠٧٢يف اجللســـــــ تشـــــــ
، دعــا الــس ممثــل كــوت ديفــوار إىل     ٢٠٠٤نوفمرب الثــاين/

املشاركة يف املناقشة. ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) انتبـاه  
__________ 

  )١١(  S/PRST/2004/29.  
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 ٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦الـــس إىل رســـالة مؤرخـــة 
موجهة من األمـني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن، حـث فيهـا        

) ٢٠٠٤( ١٥٢٨األمني العام الس، بعد اإلشارة إىل القـرار  
ــم املتحــدة يف كــوت       ــة األم ــه عملي ــس مبوجب ــذي أنشــأ ال ال
ديفـوار يف إطــار الفصــل السـابع مــن امليثــاق وحـدد فيــه واليــة    
العملية، على التأكـد مـن مـنح اإلذن للعمليـة باسـتخدام مجيـع       
الوسائل الضرورية، يف حدود قدراا ومنـاطق انتشـارها، ملنـع    

مث أدىل الـرئيس ببيـان   . )١٢(أي عمل عدائي داخل منطقة الثقـة 
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٣(باسم الس

ــ   تشــرين  ٦ى القــوات الفرنســية يف بــواكي يف  أدان اهلجــوم عل
  ؛٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

أدان كــذلك أي جهــد يبذلــه أي طــرف إلرســال قــوات عــرب     
  منطقة الثقة؛ وطالب بالوقف الفوري جلميع العمليات العسكرية؛

أعــرب عـــن دعمــه الكامـــل لإلجـــراء الــذي اختذتـــه القـــوات      
الفرنســية وقــوات عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وأكــد اإلذن   

  بواليتها؛  هلما باستخدام مجيع الوسائل الالزمة الضطالعها التام

ــة باالمتنــاع عــن       ــع األطــراف اإليفواري ــالتزام مجي ذكّــر بقــوة ب
اون بشـكل تـام مـع عمليـة األمـم      ارتكاب أي عنف ضد املدنيني وبالتعـ 

  املتحدة يف كوت ديفوار.
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   

 تشـرين الثـاين/   ١٥املعقـودة يف   ٥٠٧٨يف جلسته 

  ٢٠٠٤نوفمرب 

تشــــــــرين  ١٥، املعقــــــــودة يف ٥٠٧٨يف اجللســــــــة   
، وجه الرئيس (الواليـات املتحـدة) انتبـاه    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 
ــس إىل نــ  ــا،     ال ــن إســبانيا، وأملاني ــدم م ــرار مق ص مشــروع ق
__________ 

  )١٢(  S/2004/886.  

  )١٣(  S/PRST/2004/42.  

ــات      ــا، وشــيلي، وفرنســا، واململكــة املتحــدة، والوالي وروماني
ــدة ــا)١٤(املتحـــ ــة ، وإىل رســـ ــاين/  ١٠لة مؤرخـــ ــرين الثـــ  تشـــ

، )١٥(موجهة إىل رئيس الس مـن ممثـل غامبيـا    ٢٠٠٤ نوفمرب
موجهــة  ٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٩وإىل رســالة مؤرخــة 

. وأدىل ببيـان كـل مـن    )١٦(س مـن ممثـل نيجرييـا   إىل رئيس الـ 
  .)١٧(ممثل الصني وفرنسا وأنغوال

وطُرح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع       
)، الـذي قـرر مبوجبـه الــس،    ٢٠٠٤( ١٥٧٢بوصـفه القـرار   

متصرفاً مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  منها:  أمور

 قامت ـا القـوات املسـلحة الوطنيـة     أدان الضربات اجلوية اليت  
لكوت ديفوار وطلب بأن متتثل كافة أطراف الصراع اإليفواريـة امتثـاال   

  تاما لوقف إطالق النار؛

طلـــب أن توقـــف الســـلطات اإليفواريـــة مجيـــع بـــرامج البـــث    
  اإلذاعي والتلفزيوين اليت حترض على الكراهية والعنف؛

 هراـــ ش رـــ عش ةـــ ثالث ــا مد لفترة ،الدول كافة تتخذ أنقــرر    
 توريد ملنع تدابري من يلزم ما ،القرار هذا اختاذ اريخــــــت نــــــم اراــــــاعتب
ــأعتأي  أواألســلحة  نقل أو بيع أو ــص ذات دةـ ــبص ،لةـ ــمباش ورةـ  أو رةـ
إىل كــوت ديفــوار انطالقــا مــن أراضــيها أو بواســطة       ،رةــــمباش ريــــغ

__________ 

  )١٤(  S/2004/892.  

، اليت دعا فيها ممثـل غامبيـا، باسـم اموعـة     S/2004/895الرسالة   )١٥(  
ــرض      ــراح بف ــادة النظــر يف االقت ــس إىل إع ــة، أعضــاء ال األفريقي
ــت        ــن الوق ــد م ــة مزي ــوار وإتاح ــى كــوت ديف ــة عل ــدابري جزائي ت

ألفريقـي اجلاريـة   للجهود الدبلوماسية اجلارية اليت يبـذهلا االحتـاد ا  
  كي تؤيت أُكلها.

، الـيت أحـال ــا بيانـا اعتمـده جملـس الســلم      S/2004/896الرسـالة    )١٦(  
ــابع لالحتـــــاد األ   ــن التـــ ــي يف واألمـــ ــرين الثـــــاين/  ٨فريقـــ  تشـــ

  بشأن احلالة يف كوت ديفوار. ٢٠٠٤  نوفمرب

دعي ممثل كوت ديفوار إىل املشـاركة يف اجللسـة ولكنـه مل يـدل       )١٧(  
  ببيان.
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قــدمي أي طــائرات حتمــل علمهــا، أو ت ســفن أو تخدامباســ أومواطنيهــا، 
  مساعدة تتصل باألنشطة العسكرية؛

قرر أنه ينبغي جلميع الـدول أن متنـع، لفتـرة اثـين عشـر شـهرا،         
من دخول أو عبور أراضيها مجيع األشخاص احملـددين كتهديـد للسـالم    

  ولعملية املصاحلة يف كوت ديفوار؛

قرر أن جتمد الدول، لفترة االثين عشر شهرا نفسـها، األمـوال     
ل املاليـة واملـوارد االقتصـادية الـيت ميلكهـا أو يـتحكم فيهـا        وسائر األصـو 

  األشخاص احملددين سابقا أعاله؛

قرر أن يقوم جملس األمـن، يف ايـة فتـرة الثالثـة عشـر شـهرا،         
  باستعراض هذه التدابري املفروضة؛

قـرر إنشــاء جلنــة تابعــة لــس األمــن تتــألف مــن مجيــع أعضــاء    
  وكلة إليهم؛الس لالضطالع باملهام امل

ــن         ــارير عـ ــة تقـ ــدم إىل اللجنـ ــدول أن تقـ ــع الـ ــب إىل مجيـ طلـ
  اإلجراءات اليت اختذا لتنفيذ التدابري املفروضة؛

كــانون  ١٥دابري املفروضــة حيــز النفــاذ يف  أن تــدخل التــ قــرر  
مل يقرر جملس األمن قبـل ذلـك أن األطـراف     ، ما٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ي واتفــــاق أكــــرا الثالــــث، ماركوســــ - املوقعــــة علــــى اتفــــاق لينــــاس
  شــــرعت يف اختــــاذ خطـــــوات جتــــاه التنفيــــذ الكامــــل التفـــــاق       قــــد 

  ماركوسي. - ليناس

)، أوضــح ممثــل  ٢٠٠٤( ١٥٧٢وبعــد اختــاذ القــرار     
الصني أن بلده يوثر أن يتخذ الس مزيداً مـن اإلجـراءات يف   
ضوء احلالة اخلطرية يف كوت ديفوار، ولكن يعتقـد يف الوقـت   

مـن اختـاذ تلـك اإلجـراءات ينبغـي أن يكـون        نفسـه أن اهلـدف  
تشــجيع خمتلــف األطــراف علــى االمتثــال لوقــف إطــالق النــار  

ــتئنافوا ــع       س ــدأ وم ــذا املب ــن ه ــاً م ــة الســلمية. وانطالق العملي
مراعاة آراء الدول األعضاء يف االحتـاد األفريقـي، فقـد صـوت     

. ورأى ممثل فرنسا أن القرار يرمـي إىل تعزيـز   )١٨(لصاحل القرار
__________ 

  )١٨(  S/PV.5078  ٣و  ٢، الصفحتان.  

حلل السياسي الوحيد الذي أيده الس، أال وهو تنفيذ مجيـع  ا
واتفـاق أكـرا    ركوسـي ما -األطراف اإليفوارية اتفـاق لينـاس   

ــى الفــور      ــه ينبغــي للمجلــس أن يتصــرف عل ــال إن الثالــث. وق
ــة      باعتمــاد حظــر علــى الســالح واختــاذ قــرار بشــأن إنشــاء آلي

زامـات الـيت   للجزاءات علـى األفـراد مـا مل تنفِّـذ األطـراف االلت     
 كـــــــانون األول/ ١٥تعهـــــــدت ـــــــا يف موعـــــــد أقصـــــــاه 

ــمرب ــر  ٢٠٠٤ ديســـــ ــاذه القـــــ ــس، باختـــــ  ار. ورأى أن الـــــ

ــة     ٢٠٠٤( ١٥٧٢ ــادرة اجلماعـ ــد مبـ ــوي تأييـ ــه ينـ ــين أنـ )، بـ
االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي وأنـه ال بـد       
لكوت ديفوار من أن متضي قـدماً حنـو االنتخابـات املزمعـة يف     

ــوبر  ــرين األول/أكتـ ــن  )١٩(٢٠٠٥تشـ ــوال مـ ــل أنغـ . ورأى ممثـ
ــيت     ــوار ال ــة يف كــوت ديف ــالنظر إىل احلال ــه ب ــه أن ــزال  جانب ال ت

متوترة وهشـة، فإنـه ينبغـي للمجلـس أن ميـارس الضـغط علـى        
ــرف يف      ــا إىل التطـ ــؤدي ـ ــو ال يـ ــى حنـ ــة علـ ــراف املعنيـ األطـ

ــل  ــل إىل مواصــ ــا، بــ ــها.   مواقفهــ ــا بينــ ــوار فيمــ ــيط احلــ ة تنشــ
ــرار  علــــى أن اهلــــدف الرئيســــي والوحيــــد  وشــــدد مــــن القــ
) ينبغي أن يكون إعـادة األطـراف إىل عمليـة    ٢٠٠٤( ١٥٧٢

ــ ــاس   ذتنفي ــث مــن    -اتفــاق لين ماركوســي واتفــاق أكــرا الثال
ــاد  ــى إجيــ ــاعدا علــ ــة   خــــالل مســ ــبة لتهدئــ ــة املناســ الطريقــ

  .)٢٠(املستمر  التوتر
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــودة يف املع ٥١٠٣ ــانون األول/ ١٦قـــــــــــ  كـــــــــــ

  ٢٠٠٤  ديسمرب

كــــــــانون  ١٦، املعقــــــــودة يف ٥١٠٣يف اجللســــــــة   
، دعــا الــس ممثــل كــوت ديفــوار إىل  ٢٠٠٤األول/ديســمرب 
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
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املشــاركة يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (اجلزائــر) ببيــان باســم      
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢١(الس

ــأن   أكــد   ــد اقتناعــه ب ــذ الكامــل للقــرار  مــن جدي  ١٥٧٢التنفي
) يشـــكل عنصـــرا أساســـيا لضـــمان التـــزام مجيـــع األطـــراف       ٢٠٠٤(

ــة   ــذ عمليـــ ــام بتنفيـــ ــة التـــ ــة يف  اإليفواريـــ ــاحلة الوطنيـــ ــالم واملصـــ الســـ
  ديفوار؛  كوت

) أن ٢٠٠٤( ١٥٧٢للجنة املنشـأة مبوجـب القـرار    من ا طلب  
ــها، واضــعة يف اعتبارهــ   ــة الســالم  تواصــل عمل  ا الكامــل تطــورات عملي

ــا        يف  ــيت يضــطلع ــود التيســري ال ــا جه ــيت أفضــت إليه ــوار ال كــوت ديف
  االحتاد األفريقي؛

طالــب مجيـــع األطـــراف اإليفواريــة أن توقـــف مجيـــع أعمـــال     
التحريض على العنف والكراهية يف وسـائط اإلعـالم اإلذاعيـة واملقـروءة     

  وغريها، ودعا اللجنة إىل رصد ذلك عن كثب دون إبطاء؛

ــع    ــاً مجيـ ــب أيضـ ــة    طالـ ــل حريـ ــة أن تكفـ ــراف اإليفواريـ األطـ
ــدود    ــري احملــ ــول غــ ــحافة والوصــ ــاء  الصــ ــع أحنــ ــات يف مجيــ إىل املعلومــ

  ديفوار؛  كوت

عـــن اعتزامـــه النظـــر دون إبطـــاء يف اختـــاذ مزيـــد مـــن   أعـــرب  
اخلطـوات لضـمان فعاليــة رصـد وتنفيــذ احلظـر املفــروض علـى األســلحة      

  ).٢٠٠٤( ١٥٧٢مبوجب القرار 
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   

ــته  ــودة يف  ٥١١٨يف جلســــــ ــباط/ ١املعقــــــ  شــــــ

  ٢٠٠٥  رفرباي

ــة    ــودة يف ٥١١٨يف اجللســـ ــباط/فرباير  ١، املعقـــ شـــ
ــل كــوت ديفــوار إىل املشــاركة فيهــا،    ٢٠٠٥ ــيت دعــي ممث ، ال

وجه الرئيس (بنن) انتباه الس إىل نص مشـروع قـرار قدمتـه    
ــا، وفرنســا، واململكــة امل  تحــدة، والواليــات الــدامنرك، وروماني

__________ 

  )٢١(  S/PRST/2004/48.  

ــدة ــد   )٢٢(املتحـ ــويت واعتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ . مث طُـ
)، ٢٠٠٥( ١٥٨٤دون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار  مجــــاعباإل

الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجب الفصـل السـابع مـن    
  ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

سـية  لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار والقـوات الفرن   أذن  
ــرار        ــدابري املفروضــة مبوجــب الق ــذ الت ــدعمها برصــد تنفي ــيت ت  ١٥٧٢ال

)، مبــا يف ذلـــك القيـــام بتفتـــيش شـــحنات الطـــائرات وأي مـــن  ٢٠٠٤(
ــائرات        ــابط الط ــارات ومه ــوانئ واملط ــيت تســتخدم امل ــل ال ــات النق مركب

ــابر   ــةوالقواعـــد العســـكرية واملعـ ــام،   احلدوديـ يف كـــوت ديفـــوار؛ والقيـ
األســلحة وكــل األعتــدة ذات الصــلة ــا الــيت  حســب االقتضــاء، جبمــع 

جلبت إىل كوت ديفوار، والـتخلص مـن تلـك األسـلحة واألعتـدة ذات      
  الصلة بالطريقة املناسبة؛

طلب إىل القوات الفرنسية أن تقوم، حسب االقتضـاء، بتقـدمي     
  املساعدة األمنية إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار؛

يفواريــة علــى أن تتــيح لعمليــة    طلــب إىل مجيــع األطــراف اإل    
األمــم املتحــدة والقــوات الفرنســية الــيت تــدعمها إمكانيــة الوصــول دون   

  عراقيل لتمكينها من االضطالع مبهامها؛

طلب إىل األمني العام أن ينشئ يف غضون ثالثني يومـا، وملـدة     
ــة لدراســة      ســتة أشــهر، فريقــا للخــرباء ال يزيــد عــدد أعضــائه علــى ثالث

ومات الـيت جتمعهـا عمليـة األمـم املتحـدة والقـوات الفرنسـية        وحتليل املعل
  يف إطار والية الرصد؛

ــل،       ــية أن حتيـ ــة الفرنسـ ــام وإىل احلكومـ ــني العـ ــب إىل األمـ طلـ
حسب االقتضاء، إىل جملـس األمـن، مـن خـالل اللجنـة، املعلومـات الـيت        
مجعتــها عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، عنــد اإلمكــان، والــيت   

ها فريـق اخلـرباء، بشـأن إمـدادات األسـلحة ومـا يتصـل ـا مــن         استعرضـ 
  أعتدة يف كوت ديفوار؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. قرر  
  

__________ 

  )٢٢(  S/2005/54.  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٩٤القرار   

 نيســــــــان/ ٤املعقــــــــودة يف  ٥١٥٩يف جلســــــــته 

  ٢٠٠٥  أبريل

ــارس  ١٨يف    ــام إىل  ٢٠٠٥آذار/مـ ــني العـ ــدم األمـ ، قـ
ــة األمــم املتحــدة يف    الــس ا ــي الرابــع عــن عملي ــر املرحل لتقري

. ويف ذلــك التقريــر، قــال األمــني العــام مــع  )٢٣(كــوت ديفــوار
ــة       ــت حمفوفـ ــوار ظلـ ــوت ديفـ ــة يف كـ ــة األمنيـ ــق إن احلالـ القلـ

، مــع زيــادة ٢٠٠٤باملخــاطر منــذ أزمــة تشــرين الثــاين/نوفمرب 
يف األنشطة اخلطرية من جانب اجلماعات اليت حتمـل   حوظةمل
ابع امليليشــيات. وأشــار األمــني العــام إىل أن رئــيس جنــوب  طــ

أفريقيــا، ثــابو مبيكــي، كــان يقــود بعثــة وســاطة تابعــة لالحتــاد  
األفريقي مـن أجـل تشـجيع عمليـة السـالم يف كـوت ديفـوار،        

وقـادة   يـدة فأكّد جمدداً مناشدته الرئيس غبـاغبو والقـوات اجلد  
رادة السياسـية  مجيع احلركات السياسـية اإليفواريـة إلظهـار اإل   

الالزمة وتنفيـذ خطـة عمـل االحتـاد األفريقـي، دون مزيـد مـن        
ــال       ــة جتــدد أعم ــر إمكاني ــك إىل خط ــأخري وإال ســيؤدي ذل الت
ــرين     ــا يف تشـ ــرر إجراؤهـ ــات املقـ ــبة لالنتخابـ ــال. وبالنسـ القتـ

عــن قلقــه مــن أن  ام، أعــرب األمــني العــ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 
ناسـب ينقضـي بسـرعة    الوقت املتبقي لتنظيمهـا علـى النحـو امل   

حيــث ميكــن للمزيــد مــن التــأخري أن يعــرض للخطــر بصــورة    
متزايدة إمكانية إجـراء االنتخابـات. والحـظ أن أطرافـاً معينـة      
ــة،    ــة االنتخابيـ ــدة يف العمليـ ــم املتحـ ــز دور األمـ تطالـــب بتعزيـ

ــةوأوضـــح أن تلـــك املطالـــب حتتـــاج مل  مجيـــع األطـــراف  وافقـ
ه بـــاملوازاة مــع اســـتمرار  اإليفواريــة. وذكـــر األمــني العـــام أنــ   

التكامل بني عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار والقـوات      
الفرنسية يف تـوفري األمـن دعمـاً لعمليـة السـالم، حتتـاج عمليـة        
األمم املتحدة إىل موارد إضافية لكي تضطلع بواليتها املوسـعة  

__________ 

  )٢٣(  S/2005/186  ١٥٢٨املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  

بشكل فعـال، وتضـمن سـالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة.        
و، أكد جمدداً طلبـه بـأن يعتمـد الـس املـوارد      وعلى هذا النح

ــة     ــة وتلــك املتعلقــة بالشــرطة املدني اإلضــافية العســكرية واملدني
املقترحة يف تقريره املرحلـي الثالـث عـن عمليـة األمـم املتحـدة       

يـتم   ن. وقـال إنـه مـن املهـم جـداً أيضـا أ      )٢٤(يف كـوت ديفـوار  
وارد األخـرى  تزويد عملية األمم املتحدة بالقدرات الفنيـة واملـ  

الالزمة لتعزيز فعاليتها يف رصد حظـر األسـلحة. كمـا أوصـى     
 نيســــان/ ٤شـــهراً حـــىت    ١٢ملــــدة بتمديـــد واليـــة العمليـــة    

. ويف اخلتـــام، أكـــد األمـــني العـــام أن القـــادة     ٢٠٠٦ أبريـــل
خمـرج مـن    إجيـاد اإليفواريني يتحملـون املسـؤولية الكاملـة عـن     

واحللــول التوفيقيــة  هــذه األزمــة وعــن اختــاذ القــرارات الصــعبة 
الرؤيويــة املطلوبــة بصــفة عاجلــة. أمــا مــن ال يتقبلــون هــذه        
املســؤولية فعلــيهم أن يتوقعــوا مــن اتمــع الــدويل أن يتصــرف 
حبزم وأن ينفذ كال من التدابري املتوخـاة يف قـرار جملـس األمـن     

العـام الـس علـى أن يقــيم     مـني ). وحـث األ ٢٠٠٤( ١٥٧٢
رار علـى أرض الواقـع، مـع التشـديد علـى      بانتظام أثـر هـذا القـ   

أمهية أن يبعث الس برسالة واضحة مفادها أنـه لـن يتسـامح    
مع أي حتريض على استفزاز عمليـة األمـم املتحـدة أو القـوات     

  الفرنسية أو اهلجوم عليهما.

آذار/مــــارس  ٢٨، املعقــــودة يف ٥١٥٢اجللســــة  ويف  
ــر ا  ٢٠٠٥ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ــي ، أدرج الـ ملرحلـ

. )٢٣(الرابـــع بشـــأن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار 
واستمع إىل إحاطتني قدمهما النائب الرئيسي للممثـل اخلـاص   
لألمني العام لكوت ديفوار ونائب وزيـر اخلارجيـة يف جنـوب    
أفريقيا. وعقب اإلحاطتني، أدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس    

  ديفوار.  فضال عن ممثل كوت
__________ 

  )٢٤(  S/2004/962.  
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ئـب الرئيسـي للممثـل اخلـاص لألمـني العـام       وذكر النا  
أن عمليــة الســالم يف كــوت ديفــوار مل حتــرز أي تقــدم يــذكَر  

، واقتـرح أن ينظـر الـس يف    ٢٠٠٤منذ تشرين الثاين/نوفمرب 
) من أجل دعـم  ٢٠٠٤( ١٥٧٢استخدام مجيع أحكام القرار 

 لقـه اخلطوات الرئيسية التالية يف عملية السـالم. وأعـرب عـن ق   
ــن الشـــ  ــراء     مـ ــن إجـ ــان ميكـ ــا إذا كـ ــول مـ ــدة حـ كوك املتزايـ

وفقاً للجدول الـزمين املتفـق    ٢٠٠٥االنتخابات العامة يف عام 
ي عدم احتـرام ذلـك اجلـدول    دعليه، وحذّر من إمكانية أن يؤ

ــي أن      ــب الرئيســ ــتذكر النائــ ــرب. واســ ــة أكــ ــزمين إىل أزمــ الــ
ــة ــا       عمليـ ــد إليهـ ــد عهـ ــوار قـ ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ األمـ

) وأكــد ٢٠٠٥( ١٥٨٤إضــافية مبوجــب القــرار   ســؤولياتمب
أن القــوام احلــايل للعمليــة مــدعاة للقلــق الشــديد، فأعــاد جمــدداً 
التأكيـد علــى طلـب األمــني العـام تعزيــز عمليـة األمــم املتحــدة     
وتوسيع نطاق واليتها. ويف الوقت ذاته، أعرب عن بالغ قلقـه  

 ديفـوار، من استمرار خطورة حالة حقوق اإلنسـان يف كـوت   
ــت كــل      و ــس يف أســرع وق ــويل ال ــه يف أن ي أعــرب عــن أمل

االهتمـــام الضـــروري لتقريـــر جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املتعلـــق   
انتـــهاكات خطـــرية حلقـــوق اإلنســـان     باالدعـــاءات بوقـــوع   

  .)٢٥(البلد  يف

وأوضح نائـب وزيـر اخلارجيـة يف جنـوب أفريقيـا أنـه         
ضـد   يف أعقاب اهلجمات اليت شنتها القوات اجلوية اإليفواريـة 

 تشــــرين الثــــاين/ ٦إىل  ٤مــــن  القــــوات اجلديــــدة يف الفتــــرة

، فقـد بـدا أن عمليـة السـالم يف كـوت ديفـوار       ٢٠٠٤ نوفمرب
قد وصـلت إىل طريـق مسـدود. ونتيجـة لـذلك، طلـب رئـيس        

من رئيس جنوب أفريقيا مبيكي القيـام بـدور    األفريقياالحتاد 
يفواريـة.  الوسيط لالحتاد األفريقـي للتعجيـل بعمليـة السـالم اإل    

حلـل   ٢٠٠٢وبعد النظـر يف التـدخالت الـيت جـرت منـذ عـام       
__________ 

  )٢٥(  S/PV.5152 ٤إىل  ٢، الصفحات من.  

األزمــة اإليفواريــة وإشــراك مجيــع أطيــاف القيــادة السياســية       
 ةاإليفواريـــة، خلصـــت وســـاطة االحتـــاد األفريقـــي إىل ثالثـــ     

ــتمس      اســتنتاجات هــي: أوال، ينبغــي، كمــا هــو مقــرر، أن تل
ركوســي ما -حــال لألزمــة اإليفواريــة يف إطــار اتفــاق لينــاس   

واتفاقي أكرا الثـاين والثالـث؛ وثانيـا، ينبغـي أن تضـع خارطـة       
طريق ذات أطر زمنية حمددة، تشري إىل جمموعة مـن اخلطـوات   

ــالم اإليف     ــة السـ ــادة عمليـ ــا إلعـ ــتعني اختاذهـ ــيت يـ ــةالـ إىل  واريـ
ــة     ــع األحــزاب اإليفواري ــا، ينبغــي أن تتفــق مجي مســارها؛ وثالث

ســلمي وتفاوضــي.  علــى تلــك املقترحــات، وأن تلتــزم حبــل     
وشـدد نائـب الـوزير علـى أن تسـوية األزمـة سـلمياً يف كـوت         
ديفوار يتطلب تعـاون مجيـع القـادة اإليفـواريني ومشـاركتهم.      

ــع      ــل اتم ــان أن يعم ــة مبك ــن األمهي ــذلك فم ــدويلول ــى  ال عل
ســـة القـــائمني علـــى أســـاس اإلشـــراك     أســـاس املبـــدأ واملمار 

اد األفريقـــي يف اإلقصـــاء، وأن ينظـــر جملـــس األمـــن واالحتـــ  ال
ــذين يتعمــدون عرقلــة     ــة ضــد املخــربني ال فــرض جــزاءات فعال
عملية السـالم. كمـا شـدد نائـب الـوزير علـى أن التوصـل إىل        
حــل أساســي طويــل األمــد لألزمــة اإليفواريــة يقتضــي معاجلــة  
املســـائل املتصـــلة باجلنســـية، واحلقـــوق السياســـية، ومســـألة      

ت واألعــــراق األرض، والتعــــايش يف جمتمــــع متعــــدد الثقافــــا 
واألديان. ويف هـذا الصـدد، أبلـغ الـس بـأن خريطـة الطريـق        
لعمليـة السـالم اإليفواريـة يشـارك يف إعـدادها وسـاطة االحتـاد        

األفريقـي، واجلماعـة    داألفريقي وممثلو األمـم املتحـدة، واالحتـا   
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد األورويب، والبنــك  

الـدويل. وأضـاف أن اجتماعـاً حامسـاً     الدويل، وصندوق النقـد  
ــاء السي  ــرئيس مبيكـــــي والزعمـــ ــيني بـــــني الـــ اســـــيني الرئيســـ

 نيســـان/ ٣ جنـــوب أفريقيـــا يف ديفـــوار ســـيعقد يف كـــوت يف

الباقية يف ما يتعلق  اتمن أجل التصدي للتحدي ٢٠٠٥ أبريل
بتنفيذ خريطة الطريق. ويف اخلتـام، أشـار نائـب الـوزير إىل أن     

فريقي رحبـت بتوصـية األمـني العـام املتعلقـة      وساطة االحتاد األ



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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بالنشــر الطــارئ لعــدد إضــايف مــن القــوات إىل كــوت ديفــوار   
  .)٢٦(شخصاً ١ ٢٢٦يبلغ 

املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب أعضــاء الــس   ويف  
عن بالغ القلق من احلالة اخلطرية يف كوت ديفـوار، وال سـيما   

ألمـين، والتـأخر   اجلمود يف العملية السياسـية، وتـدهور املنـاخ ا   
املستمر يف اإلعـداد لالنتخابـات، وانتشـار ثقافـة اإلفـالت مـن       

بالكامــل  نفــذالعقــاب. وحثــوا األطــراف اإليفواريــة علــى أن ت
ماركوســي وأكــرا الثالــث  -التزاماــا مبوجــب اتفــاقي لينــاس 

فيه املصلحة العليـا للشـعب اإليفـواري والدولـة اإليفواريـة.       ملا
ــذا الســياق، رأى   ــى     ويف ه ــه جيــب عل ــتكلمني أن ــن امل ــدد م ع

الــس الوقــوف علــى أهبــة االســتعداد الختــاذ إجــراءات أكثــر  
صرامة ضد األفـراد الـذين يعرقلـون عمليـة السـالم وينتـهكون       
حقــوق اإلنســان، بســبل منــها فــرض اجلــزاءات املتوخــاة يف       

. وقــال ممثــل الــدامنرك إن )٢٧() ضــدهم٢٠٠٤( ١٥٧٢القــرار 
 كوت ديفوار جنـم عـن ثقافـة اإلفـالت     تزايد خمالفة القانون يف

من العقاب، وحث الس على أن يـدرس بعنايـة النتـائج الـيت     
وأن يتـاح تقريرهـا، بـدون     الدوليةخلصت إليها جلنة التحقيق 

  .)٢٨(املرفق، لالطالع العام

ــدح   ــة     وامت ــي اجلاري األعضــاء وســاطة االحتــاد األفريق
هـود الوسـاطة   بقيادة الرئيس مبيكي ووعـدوا مبواصـلة دعـم ج   

يف املستقبل. وأعربوا عن تطلعهم إىل االجتمـاع املزمـع عقـده    
يف بريتوريا بني الرئيس مبيكي والقادة السياسـيني اإليفـواريني   

__________ 

  .١٢إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات من   )٢٦(  

(بــنن)؛  ١٤(رومانيــا)؛ والصــفحة  ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٧(  
(األرجنـتني)؛ والصـفحة    ٢٤(اليابان)؛ والصفحة  ٢٢والصفحة 

 ٣٠(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ٢٨(اليونان)؛ والصفحة  ٢٥
  (الربازيل).

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

بــأن يســفر  منيســان/أبريل، معــربني عــن أملــه ٣الرئيســيني يف 
هذا االجتماع عن نتائج إجيابية. والحظ ممثل مجهورية ترتانيـا  

دياً رئيســياً يواجــه دعــم وســاطة االحتــاد   املتحــدة أن هنــاك حتــ 
األفريقـــي هـــو تقـــدمي احلـــوافز املالئمـــة لـــدعم املنـــاخ الـــراهن  
للتســوية السياســية الســلمية والتقــدم حنــو وضــع توجــد فيــه        

ــع األطــراف.    جملــس األمــن إىل   ودعــامصــلحة مشــتركة جلمي
العمل مع الـرئيس مبيكـي لتحديـد وتطبيـق املـزيج املالئـم مـن        

ابري األخــرى يف إطــار القــرارات الســابقة لــس  احلــوافز والتــد
. وشدد ممـثال اليابـان واألرجنـتني مـن جهتـهما علـى       )٢٩(األمن

ــورات املســتجدة يف       ــى التط ــام عل ــس بانتظ ــة إطــالع ال أمهي
  .)٣٠(عملية الوساطة

وأعرب عدد من املتكلمني عن قلقهم مـن التـأخريات     
جـة للتـوترات   احلاصلة يف األعمـال التحضـريية لالنتخابـات نتي   

ــا ميكــن        ــام بكــل م ــه جيــب القي ــة، فأكــدوا أن السياســية القائم
؛ وأشـار ممثـل   )٣١(لضمان إجراء االنتخابات يف موعدها املقـرر 

تـوفر أمـن    االربازيل إىل عدم إمكانية إجـراء االنتخابـات إال إذ  
كــاف علــى األرض واســتوفيت بعــض الشــروط، مبــا يف ذلــك  

ــريعات الالزمـــــة ونـــــزع ســـــال  ــردين اعتمـــــاد التشـــ ح املتمـــ
. وباإلضـافة إىل ذلــك، ذكـر عــدة أعضـاء أنــه    )٣٢(وامليليشـيات 

ــرتع         ــال ل ــامج فع ــدء برن ــدائم، جيــب ب ــق الســالم ال ــة حتقي بغي
__________ 

  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

 ٢٤(اليابـــــان)؛ والصـــــفحة   ٢٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة     )٣٠(  
  (األرجنتني).

(بــنن)؛  ١٤(رومانيــا)؛ والصــفحة  ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣١(  
(اجلزائــر)؛ والصــفحة   ٢١(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٩والصــفحة 

  (الفلبني). ٢٧(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ٢٣

  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
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 ف، وجيب علـى األطـرا  )٣٣(السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
االمتنــــاع عــــن التحــــريض علــــى الكراهيــــة والعنــــف وبــــث 

ينبغـي معاجلـة    ، وأنـه )٣٤(املعلومات املضللة يف وسائط اإلعـالم 
  .)٣٥(احلالة اإلنسانية املتردية

كثري من األعضاء ضرورة تعزيز قدرات عمليـة   ورأى  
األمم املتحدة يف كوت ديفوار حىت يتسىن هلـا الوفـاء بواليتـها    
املتزايــدة بصــورة فعالــة وأعربــوا عــن تأييــدهم لتوصــية األمــني   

. غـــري أن ممثـــل الواليـــات )٣٦(العـــام خبصـــوص تعزيـــز العمليـــة
ــم املتحــد     امل ــة األم ــى أن تنظــر عملي يف  ةتحــدة، فيمــا أكــد عل

اســتخدام مجيــع األدوات املتاحــة هلــا، واصــل التســاؤل عــن       
ــها       ــوام واليت ــر مــن ق ــة إىل أكث ــوام العملي ــادة ق ــدة مــن زي الفائ
احلالية، حيث مل تبـد األطـراف اإلرادة السياسـية لـدفع عمليـة      

إىل إجــراء  . ودعــا ممثــل اليابــان، مــن جهتــه، )٣٧(الســالم قــدماً
للعمليـة مـن    ناسـب مزيد من املناقشـات عـن مسـتوى القـوة امل    

أجل االستخدام األمثل ألصول وموارد بعثـات حفـظ السـالم    
__________ 

ــنن)؛ والصــفحة   ١٥لصــفحة املرجــع نفســه، ا   )٣٣(   ــة  ١٨(ب (مجهوري
ــفحة   ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــفحة   ٢٠ترتانيــ ــا)؛ والصــ  ٢١(فرنســ

 ٢٥(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ٢٤(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة 
  (الفلبني).  ٢١(األرجنتني)؛ والصفحة 

ــنن)؛ والصــفحة   ١٥املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٤(   (فرنســا)؛  ١٩(ب
ــفحة  ــفحة  ٢٣والصـ ــان)؛ والصـ ــي)؛  ٢٤(اليابـ ــاد الروسـ (االحتـ
  (الربازيل). ٣١(الدامنرك)؛ والصفحة  ٣٠والصفحة 

 ١٨(بــــــنن)؛ والصــــــفحة   ١٥ املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة    )٣٥(  
ــات ــان)؛ والصــفحة   ٢٣املتحــدة)؛ والصــفحة   (الوالي  ٢٤(الياب

  (االحتاد الروسي).

(بــنن)؛  ١٥(رومانيــا)؛ والصــفحة  ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣٦(  
ــفحة  ــفحة  (مجه ١٨والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ٢٠وريــ

ــفحة   ــا)؛ والصـ ــفحة   ٢٢(فرنسـ ــر)؛ والصـ ــاد  ٢٤(اجلزائـ (االحتـ
(الـدامنرك)؛   ٣٠(اليونـان)؛ والصـفحة    ٢٦الروسي)؛ والصفحة 

  (الربازيل). ٣١والصفحة 

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  

ــا دون      ــرب أفريقيـ ــة غـ ــا يف منطقـ ــا وتوفريهـ ــتم وزعهـ ــيت يـ الـ
. ويف غضــون ذلــك، ورغــم إعــراب كــثري )٣٨(اإلقليميــة ككــل

تـرة إضـافية   من األعضاء عن تأييدهم لتمديـد واليـة العمليـة لف   
، فقـد اقتـرح   )٣٩(عـام شهراً استجابة لطلب األمـني ال  ١٢مدا 

 أيــار/ ٤ملــدة شــهر واحــد، حــىت  ممثــل فرنســا أن متــدد الواليــة

، حــىت يتــاح للمجلــس الوقــت الكــايف للنظــر يف   ٢٠٠٥ مــايو
. واتفـق ممثـل اململكـة املتحـدة مـع      )٤٠(نتائج اجتمـاع بريتوريـا  

املتحدة، فأكـد علـى أمهيـة أن    هذا التمديد لوالية عملية األمم 
فيمــا بــني اســتراتيجيته يف كــوت  ميكفـل الــس االتســاق التــا 

ديفــوار، وقــوام العمليــة وواليتــها، وقواعــد االشــتباك، واملهــام  
  .)٤١(املكلفة ا

وأشار ممثل كوت ديفوار إىل أن اهلدف مـن مداخلتـه     
ــل يف  ــات ”يتمث ــوازن يف املعلوم ــق ت ، فأكــد أن اللهجــة  “حتقي

قدرا كـبريا مـن   ”يبدو أا تظهر  )٤٢(امة لتقرير األمني العامالع
التأييـــد لوجهـــة نظـــر وموقـــف القـــوات اجلديـــدة واملتمـــردين  

يف  نـتظم السابقني وأطراف املعارضة بينما يشكَّك علـى حنـو م  
. وحذر من أن ذلـك النـهج ينطـوي    “موقف القوات الشرعية

عتـزامهم تغـيري   بطمأنـة املتمـردين السـابقني يف ا   ’’على اازفـة  
مؤسسات البلد عـن طريـق العنـف وبتشـجيع انـدالع ثـورات       

. وأعـــرب علــــى وجــــه  “أخـــرى يف املنطقــــة دون اإلقليميــــة 
ــد عــن عــدم مواف  ــرات   التحدي ــات الفق ــى حمتوي ــه عل  ٨و  ٧قت

__________ 

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

ــنن)؛ و ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٩(   (الصــني)؛  ١٧الصــفحة (ب
(االحتاد  ٢٤(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة  ١٨والصفحة 

(الفلبني)؛  ٢٨(األرجنتني)؛ والصفحة  ٢٥الروسي)؛ والصفحة 
  (الربازيل). ٣١(الدامنرك)؛ والصفحة   ٣٠والصفحة 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  )٤٢(  S/2005/186.  
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ــني   ٣٥و  ٢٢و  ٢١و  ١٧و ١٣و  ٩ و ــر األمـــ ــن تقريـــ مـــ
العام. ويف الوقت نفسه، أشـار املمثـل إىل أن حكومتـه سـوف     

لــن قرارهــا يف مــا يتعلــق بطرائــق جتديــد واليــة عمليــة األمــم  تع
ــا يف     ــيت ســتعقد يف بريتوري ــد اجللســة ال  نيســان/ ٣املتحــدة بع

 اهلامـة، أبريل. وأضاف أن القرار سرياعي نتيجـة تلـك اجللسـة    
. وردا علـى  )٤٣(فيما يأمل أن يفعل اتمع الدويل الشـيء ذاتـه  

لألمني العـام علـى   ذلك، شدد النائب الرئيسي للممثل اخلاص 
أن تقرير األمني العام هو جمرد وصـف ملـا حـدث بالفعـل دون     
أي تعليقــات وعــرض لــآلراء اســتناداً إىل فهــم روح خمتلــف      

  .)٤٤(االتفاقات املتعلقة بكوت ديفوار

ــوب        ــة جن ــر خارجي ــب وزي ــان آخــر، رأى نائ ويف بي
أفريقيا أن بعـض التقـدم قـد أحـرز فعـال يف بعـض اـاالت يف        

ــة     األشــهر ــة املاضــية. والســؤال املطــروح اآلن هــو كيفي القليل
كفالة تنفيذ االتفاقات الرئيسـية بصـورة أسـرع، وال سـيما يف     

مـــن الدســـتور، وعمليـــة نـــزع  ٣٥مـــا يتعلـــق بتعـــديل املـــادة 
والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وإجــراء االنتخابــات.      الحالســ

ون، وأعرب نائب الوزير عن أمله يف أن يتفق القـادة اإليفواريـ  
ــا يف    ــذي ســيعقد يف بريتوري نيســان/أبريل،  ٣يف االجتمــاع ال

ــى      ــذ نشــوب األزمــة، عل ــاً للمــرة األوىل من وهــم جيلســون مع
حتقيـــــق وثبـــــة حامســـــة إىل األمـــــام لتكفـــــل حتقيـــــق جنـــــاح   

  .)٤٥(وعاجل  كبري

ــة    ــودة يف ٥١٥٩ويف اجللســ ــان/أبريل  ٤، املعقــ نيســ
قريــر ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه الت٢٠٠٥

املرحلــي الرابــع لألمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف        
__________ 

  )٤٣(  S/PV.5152 ٣٥-٣٢، الصفحات.  

  .٣٧-٣٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٤(  

  .٣٧-٣٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٥(  

. ودعـا ممثـل كـوت ديفـوار إىل املشـاركة يف      )٤٦(ديفوار كوت
املناقشــة. ووجــه الــرئيس (الصــني) انتبــاه الــس إىل مشــروع   

، طُــرح بعــد ذلــك للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع دون )٤٧(ارقــر
ر مبوجبــه )، الــذي قــر٢٠٠٥( ١٥٩٤مناقشــة بوصــفه القــرار 

ــم        ــاق األم ــن ميث ــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع م ال
  املتحدة، مجلة أمور منها:

متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار   قـــرر  
ــدعمه   ــيت تـ ــية الـ ــوات الفرنسـ ــىت   والقـ ــد حـ ــهر واحـ ــدة شـ ــار/ ٤ا ملـ  أيـ

  ؛٢٠٠٥  مايو

ــور       ــى الفـ ــل علـ ــة أن تعمـ ــراف اإليفواريـ ــع األطـ ــاب جبميـ أهـ
عــادل ودائــم لألزمــة احلاليــة،     نشــطة مــن أجــل إجيــاد حــل     وبصــورة

اد األفريقــــي برئاســــة الــــرئيس ســــيما مــــن خــــالل وســــاطة االحتــــ وال
  مبيكي؛  تابو

  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي قرر  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار   

 ٢٠٠٥أيار/مايو  املعقودة يف ٥١٧٣يف جلسته 

نيســــان/أبريل  ٢٦ملعقــــودة يف ، ا٥١٦٩يف اجللســــة   
ــ٢٠٠٥ ــرئيس (الصــ ، وج ــة   ه ال ــالة مؤرخ ــاه إىل رس ني) االنتب

موجهـة إىل رئـيس الـس مـن ممثـل       ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥
. واســتمع الــس بعــد ذلــك إىل إحــاطتني  )٤٨(جنــوب أفريقيــا

قدمهما نائـب وزيـر خارجيـة جنـوب أفريقيـا وممثـل نيجرييـا،        
  عضاء الس وممثل كوت ديفوار.  أدىل بعدمها ببيانات مجيع أ

__________ 

  )٤٦(  S/2005/186.  

  )٤٧(  S/2005/221.  

، الـيت أحيـل ـا اتفـاق بريتوريـا بشـأن       S/2005/270نظر الرسـالة    )٤٨(  
كوت ديفـوار والرسـالة املتعلقـة بـالقرار املتخـذ      عملية السالم يف 

مـن دسـتور كـوت ديفـوار موجهـة مـن وسـيط         ٣٥بشأن املـادة  
 االحتاد األفريقي إىل الزعماء اإليفواريني.
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ــن        ــا إن م ــوب أفريقي ــة جن ــر خارجي ــب وزي ــال نائ وق
دواعـــي ســـروره أن يشـــري إىل أن االجتمـــاع الـــذي اســـتغرق  
ثالثة أيام يف بريتوريا بني وسيط االحتاد األفريقي الرئيس تـابو  
مبيكــي، والقــادة السياســيني اإليفــواريني الرئيســيني اخلمســة،    

بريتوريــا، الــذي ميثــل أمــالً جديــداً   متخــض عــن توقيــع اتفــاق 
ة إىل تنفيـذ  لشعب كوت ديفـوار، ويـبني حاجـة جديـدة ملحـ     

التعهدات اليت قُطعت من قبل. وأشـار إىل أن االجتمـاع عقـد    
يف جو ودي ومريح للغاية، وكـان ذلـك إجنـازاً هـائالً يف حـد      
ــل        ــا، مث ــية جــرى تناوهل ــائل الرئيس ــن املس ــدداً م ــه، وأن ع ذات

يف ة ــــ ال القتاليــــ ل األعمــ هائي لكـوري والنـف الفـقالوإعالن 
كــوت ديفــوار، والشــروع يف عمليــة نــزع الســالح والتســريح 

مـن دسـتور    ٣٥وإعادة اإلدمـاج، واالنتـهاء مـن تعـديل املـادة      
كوت ديفوار. وقال نائب الوزير إن وسـيط االحتـاد األفريقـي    

بريتوريــا،  أبلــغ القــادة اإليفــواريني، وفقــاً للمطلــوب يف اتفــاق
. وقــال إن الــرئيس غبــاغبو أجــرى يف ٣٥بقـراره بشــأن املــادة  

وقــت الحــق مشــاورات مستفيضــة مــع جمموعــة واســعة مــن     
احملـــاورين، انبثـــق عنـــها رســـالة أساســـية مفادهـــا أن الـــرئيس   

لتفعيـل تعـديل الدسـتور     ٤٨غباغبو ينبغـي أن يسـتخدم املـادة    
، أشـار نائـب   عـداد اإلجنـازات احملققـة    كما قرر الوسـيط. ويف 

ــوار    ــة يف كـــوت ديفـ ــلحة الوطنيـ الـــوزير إىل أن القـــوات املسـ
والقوات اجلديـدة وافقـت علـى البـدء يف عمليـة نـزع السـالح        

ــاج يف   ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــايو  ١٥والتسـ ؛ وأن ٢٠٠٥أيار/مـ
عــدداً متزايــداً مــن الــوزراء التــابعني للقــوات اجلديــدة عــاد إىل  

ــة؛   ــؤولياته الوزاريـ ــويل مسـ ــدجان لتـ ــة   أبيـ ــة إذاعـ وأن مؤسسـ
وتليفزيون كوت ديفوار قد خفضت من بث التقارير السـلبية  
وبـــدأت بإذاعـــة تقـــارير إجيابيـــة حـــول اتفـــاق بريتوريـــا. ويف  

ط نائــب الــوزير الضــوء علــى أن األحــزاب الوقــت نفســه، ســلّ
اإليفواريــة طلبــت إىل األمــم املتحــدة أن تســاعدها علــى وجــه  

ــن   ــات واألم ــق مبســألة  العجــل يف جمــايل االنتخاب ــا يتعل . ويف م
االنتخابات، أشـار إىل أن القيـادة اإليفواريـة طلبـت إىل األمـم      

املتحــدة أن تنشــئ علــى الفــور هــيكالً حمايــداً مــن شــأنه أن        
ــوار، وأن    ــها يف كـــوت ديفـ ــة برمتـ ــة االنتخابيـ ــاعد العمليـ يسـ
تتـــدخل لـــدى الســـلطات اإليفواريـــة املعنيـــة عنـــد الضـــرورة.  

ــح   ــن، أوضـ ــية األمـ ــوص قضـ ــواريني   وخبصـ ــاء اإليفـ أن الزعمـ
التمســوا املســاعدة يف ثالثــة جمــاالت، هــي محايــة مواقــع جتمــع  
ــا      ــدريب ونشــر شــرطة قوامه ــف وت ــدة؛ وتوظي ــوات اجلدي الق

فرد يف الشمال لتجنب حدوث فراغ أمـين حاملـا تنتقـل     ٦٠٠
القوات اجلديدة إىل مناطق التجمع؛ ونـزع سـالح املليشـيات.    

ينبغــي أن يعــدل واليــة عمليــة   وقــال نائــب الــوزير إن الــس 
األمم املتحدة يف كوت ديفوار لتشمل آلية مراقبة االنتخابـات  
وتدعم نـزع سـالح املليشـيات، وأن يزيـد قـدرة العمليـة حـىت        
يتســـىن هلـــا االضـــطالع باملهـــام اإلضـــافية املنبثقـــة مـــن اتفـــاق 
بريتوريا. ويف اخلتام، أكد نائب الوزير أن اتمع الدويل عليـه  

ــالح     أن  ــزع السـ ــة نـ ــوري لعمليـ ــايف والفـ ــل الكـ ــوفر التمويـ يـ
والتســــريح وإعــــادة اإلدمــــاج، وأهــــاب بــــالس أن يتخــــذ  
ــات     ــرارات واخلطــوات الضــرورية لضــمان إجــراء االنتخاب الق
على النحو املتفق عليـه. وأشـار إىل أن االحتـاد األفريقـي يقـف      
على أهبة االستعداد للعمل مـع الـس يف هـذا الصـدد، وقـال      

ه يعتقــد أن إحــالل الســلم واالســتقرار يف كــوت ديفــوار      إنــ
سيكون لـه أثـر إجيـايب علـى بلـدان أخـرى خارجـة مـن الـرتاع          
ــراء     ــة إلجـــ ــروف املؤاتيـــ ــة الظـــ ــل لتهيئـــ ــعى إىل العمـــ وتســـ

    .)٤٩(انتخاباا

وتكلـم رئـيس نيجرييـا أولوسـيغون أوباسـانغو، باســم        
م هــام رئــيس االحتــاد األفريقــي، فقــال إن اتفــاق بريتوريــا معلــ 

ــاد حــل        ــة إىل إجي ــي الرامي ــاد األفريق ــود االحت ــق جه ــى طري عل
ــع       ــان جلميـ ــد حـ ــت قـ ــة، وإن الوقـ ــة اإليفواريـ ــلمي لألزمـ سـ
األطـراف املعنيـة أن تتخـذ إجـراءات ملموسـة. وقـال إن علــى       

__________ 

 .٢٦، والصفحة ٦إىل  ٢، الصفحات S/PV.5169انظر   )٤٩(  
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الس أن يعـزز وجـود األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار حـىت        
اتفــاق  تكــون واضــحة للعيــان يف مجيــع أحنــاء البلــد، وأن يؤيــد

مـن الدسـتور. وحـث     ٣٥بريتوريا وقرار الوسيط بشأن املادة 
ــة     ــة عملي كــذلك الــس علــى إجــراء اســتعراض عاجــل لوالي
األمم املتحدة يف كوت ديفوار وتوسـيعها، كـي يتسـىن للبعثـة     
املســـاعدة يف تنفيـــذ االلتزامـــات الـــيت تعهـــدت ـــا األطـــراف  

    .)٥٠(اإليفوارية

ع علـى اتفـاق بريتوريـا    ورحب أعضاء الـس بـالتوقي    
بوصفه إجنـازاً كـبرياً، وحثـوا مجيـع      ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٦يف 

األطراف املعنية على بـذل كـل جهـد ممكـن مـن أجـل التنفيـذ        
الكامل والفعال ألحكام االتفاق. ويف هذا السياق، أكد عـدد  
  مــــــن املــــــتكلمني أن اتفــــــاق بريتوريــــــا يكمــــــل اتفــــــاق      

ــا ــرا الثا   - لين ــاق أك ــذ   ماركوســي واتف ــي تنفي ــه ينبغ ــث، وأن ل
. وحث ممثـل مجهوريـة ترتانيـا    )٥١(أحكام مجيع تلك االتفاقات

املتحدة وسائل اإلعالم يف كوت ديفـوار علـى دعـم منجـزات     
ــة     ــيت حتققــت مــؤخراً، واالســتمرار يف نربــا اإلجيابي الســالم ال

. وأشـار ممثـل الواليـات    )٥٢(احلالية، بروح من املصاحلة الوطنية
توقف العنف بشكل فعلـي أمـر حيـوي لنجـاح     املتحدة إىل أن 

. ورأى ممثـل اجلزائـر أن العقبـات الـيت يحتمـل      )٥٣(هذا االتفاق
أن تعترض طريق تنفيذ االتفـاق سـيكون مـن األسـهل ختطيهـا      

األفريقــــي حتظــــى بــــدعم وثقــــة إذا ظلــــت وســــاطة االحتــــاد 
  .  )٥٤(الدويل  اتمع

__________ 

 .٧ و ٦تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٠(  

ــان)؛  ١٣(فرنســا)؛ والصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٥١(   (الياب
 (اليونان). ١٨(رومانيا)؛ والصفحة  ١٤والصفحة 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  

دة وحىت يتسىن املضي قـدماً بعمليـة السـالم، سـلط عـ       
ــة يف       ــات حــرة ونزيه ــد انتخاب ــة عق ــى أمهي أعضــاء الضــوء عل

مـن دسـتور    ٣٥؛ واالنتهاء من تعديل املادة )٥٥(موعدها املقرر
؛ واإلسراع ببدء برنامج نـزع  )٥٦(كوت ديفوار يف وقت مبكر

. ويف مـا يتعلـق   )٥٧(السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وتنفيذه
مـن املهـم أيضـاً أن     باالنتخابات، قال ممثل اململكة املتحـدة إن 

ــرز    ــدم احملــ ــاس التقــ ــايري لقيــ ــدة معــ ــم املتحــ ــع األمــ . )٥٨(تضــ
، أعرب ممثل فرنسـا عـن األمـل يف أن    ٣٥يتعلق باملادة  ما ويف

القــرار املنتظــر أن يتخــذه الــرئيس غبــاغبو بشــأن تعــديل املــادة  
سيجعل يف اإلمكان بصفة ائيـة اجتيـاز هـذه العقبـة الرئيسـية      

. ويف ما يتعلق بعملية نزع السـالح  )٥٩(يف سبيل عملية السالم
ــر إن املســاعدة      ــل اجلزائ ــال ممث ــاج، ق ــادة اإلدم والتســريح وإع

  .)٦٠(املالية والتقنية الدولية ستكون حامسة إلجناح هذه العملية

وشدد عـدة ممـثلني علـى أن الـس ينبغـي أن يواصـل         
ــوار       ــى كــوت ديف ــذ نظــام اجلــزاءات املفروضــة عل رصــد تنفي

__________ 

 ١٠(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )٥٥(  
(اليابـــان)؛  ١٣(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة   ١١(بـــنن)؛ والصـــفحة  

(الربازيـل)؛ والصـفحة    ١٦(رومانيـا)؛ والصـفحة    ١٤والصفحة 
 (الصني). ٢٣

(اجلزائــر)؛  ١٢(فرنســا)؛ والصــفحة  ٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٥٦(  
ــاد الروســي)؛ والصــفحة   ١٧والصــفحة  ــدامنرك)؛  ١٧ (االحت (ال
(مجهوريــــة ترتانيــــا  ٢٠ (اليونــــان)؛ والصــــفحة ١٩والصــــفحة 

ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢١ املتحــدة)؛ والصــفحة   ٢٢(الوالي
 (الفلبني).

ــفحة    )٥٧(   ــه، الصـ ــفحة  ٨املرجـــع نفسـ ــا)؛ والصـ ــة  ٩(فرنسـ (اململكـ
ــر)؛ والصــفحة   ١٢املتحــدة)؛ والصــفحة   ــان)؛  ١٨(اجلزائ (اليون

ــفحة  ــفحة   ٢٠والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ٢١(مجهوريــ
 (الصني). ٢٣حدة)؛ والصفحة (الواليات املت

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  
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. وقـال ممثـل   )٦١(دم إحراز تقدم على أرض الواقـع بالنظر إىل ع
ءات، رغـــم أن املضـــي قـــدماً فيهـــا اململكـــة املتحـــدة إن اجلـــزا

ــا، كانــت مهمــة يف    مل يعــد ذا أولويــة يف ضــوء اتفــاق بريتوري
ــيت وصــلت       ــة ال ــة حنــو املرحل ــة الســالم اإليفواري ــك عملي حتري

ق . ورأى ممثـل اليابــان أن الوقـت لــيس مناسـباً للتطبيــ   )٦٢(إليهـا 
الفوري للجزاءات اليت تستهدف األفراد، حيـث أن األطـراف   
يف كـــوت ديفـــوار أبـــدت اســـتعدادها، مـــن خـــالل اتفـــاق       

. وأكـد ممثـل اليونـان علـى     )٦٣(بريتوريا، لتنشيط عملية السالم
أمهية تعاون األطـراف يف كـوت ديفـوار والبلـدان األخـرى يف      

ـــ   ــق اخلـــ ــع فريــــ ــة مــــ ــالقرار  املنطقــــ ــالً بــــ ــأ عمــــ رباء املنشــــ
٦٤()٢٠٠٥(  ١٥٨٤(.  

وأشار عـدد مـن األعضـاء إىل ضـرورة تعزيـز قـدرات         
ديفـوار حـىت يتسـىن هلـا الوفـاء       عملية األمم املتحـدة يف كـوت  

بواليتها املتزايدة دعماً لتنفيذ اتفاق بريتوريا، وأشاروا يف هـذا  
ــدعيم    ــايب يف تــ ــر بشــــكل إجيــ ــتعدادهم للنظــ ــدد إىل اســ الصــ

دة أن املـربر للتعزيـزات   . وذكـر ممثـل اململكـة املتحـ    )٦٥(العمليـة 
فــرد اســتند إىل احلالــة   ١ ٢٠٠املقترحــة ســابقاً البــالغ قوامهــا  

ــى       ــوار، وحــث األعضــاء عل ــدهورة يف كــوت ديف ــة املت األمني
تعديل توقعام، أخذاً يف االعتبار مـا طـرأ مـن تطـورات علـى      

__________ 

ــفحة    )٦١(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ١٤املرجـــ ــا)؛ والصـــ  ١٥(رومانيـــ
ــتني)؛ والصـــــفحة   ــدامنرك)؛ والصـــــفحة  ١٨(األرجنـــ  ٢١ (الـــ

 (الواليات املتحدة).

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

ــنن)؛  ١٠(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٦٥(   (بـ
ــان)؛ والصــفحة   ١٣والصــفحة  ــا)؛ والصــفحة   ١٤(الياب (روماني

ــفحة   ١٥ ــتني)؛ والصـ ــفحة   ١٧(األرجنـ ــدامنرك)؛ والصـ  ٢٠(الـ
 (مجهورية ترتانيا املتحدة).

أرض الواقع بعد توقيع اتفاق بريتوريا. وأكد كـذلك ضـرورة   
ــة حفــظ الســالم حبيــث حتــل    إجيــاد اســتراتيجية مت طــورة لعملي

مكاــا تــدرجيياً عمليــات الشــرطة الــيت يقــوم ــا اإليفواريــون   
  .)٦٦(أنفسهم

وأكــد ممثــل كــوت ديفــوار أن اتفــاق بريتوريــا جيــري    
تنفيذه من جانب مجيع موقعيه. ودعـا إىل التعـاون الوثيـق بـني     
خمتلــف األطــراف اإليفواريــة واتمــع الــدويل مــن أجــل جنــاح  

يـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج الـيت أطلقــت        عمل
من جديد بعد أن جرى تعليقهـا لبضـعة أشـهر. وأَبلَـغ الـس      
أن الــرئيس غبــاغبو يعــد نفســه إللقــاء خطــاب علــى األمــة يف   

ــان/ ٢٧ ــادة   نيسـ ــأن املـ ــل بشـ ــاً   ٣٥أبريـ ــتور دعمـ ــن الدسـ مـ
للســـالم. وقـــال إن بلـــده يقـــدر تلقـــي اخلـــربة االستشـــارية       

اعدة مــن األمــم املتحــدة يف االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا واملســ
استناداً إىل أحكام الدسـتور. وأخـرياً، أعـرب املمثـل عـن أملـه       
أن يراعي الس الواقـع يف امليـدان عنـدما يعكـف علـى وضـع       
مشاريع القرارات املسـتقبلية بشـأن حـاالت األزمـة األفريقيـة،      

للـهياكل القياديـة    وأن يراعي احلاجة إىل تطبيق معيار منـوذجي 
للقوات احملايـدة املنخرطـة يف حفـظ السـالم يف غـرب أفريقيـا،       

  .)٦٧(مما سريسخ نزاهتها وخيلق الظروف الالزمة لتوطيد الثقة

، ٢٠٠٥أيار/مـايو   ٤املعقودة يف  ٥١٧٣ويف اجللسة   
اليت دعي ممثل كوت ديفوار إىل املشاركة فيهـا، أدرج الـس   

التقريــر املرحلــي الرابــع لألمــني  مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه
، ورسـالة  )٦٨(العام عن عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    

موجهــة إىل رئــيس الــس   ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٥مؤرخــة 
__________ 

 .١٠ و ٩ه، الصفحتان املرجع نفس  )٦٦(  

 .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٦٧(  

 .S/2005/186انظر   )٦٨(  
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ه الـرئيس (الـدامنرك) انتبـاه    . ووجـ )٦٩(من ممثل جنـوب أفريقيـا  
؛ مث طرحــه للتصــويت، واعتمــد  )٧٠(الــس إىل مشــروع قــرار 

ــاع ودون منا ــرار  باإلمجـ ــفه القـ ــة بوصـ )، ٢٠٠٥( ١٦٠٠قشـ
ــه الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن      ــذي مبوجب ال

  ا:ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منه

ــا    ـــمجيدع ـــع األطـ ـــراف إىل تنفيـ ـــذ اتفـ ـــاق بريتوريـ ــؤرخ ا ـ امل
  ا؛ــذاً تامــتنفي ٢٠٠٥نيسان/أبريل   ٦

خلطــوات أهــاب جبميــع األطــراف اإليفواريــة أن تتخــذ مجيــع ا   
ــات القادمــة حــرة ونزيهــة وشــفافة؛      ــة أن تكــون االنتخاب الالزمــة لكفال

ــرر  ـــمتديوقـ ـــد واليــ ـــة عمليــ ـــة األمــ ـــتحم املــ ـــدة يف كــ ـــوت ديفــ وار ــ
ـــووالي ـــالق ةـــ  حزيران/ ٤لفترة شهر حىت ، وات الفرنسية اليت تدعمهاـــ
  ؛  ٢٠٠٥  يونيه

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.    
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار   

 حزيـــــــران/ ٣ املعقـــــــودة يف ٥١٩٤يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٥  يونيه

ــة    حزيران/يونيــــه  ٣، املعقــــودة يف ٥١٩٤يف اجللســ
ــل كــوت  ٢٠٠٥ ــيت دعــي ممث ديفــوار إىل املشــاركة فيهــا،   ، ال

أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه التقريــر املرحلــي  
ــام عـــن عمليـــة األمـــم   املتحـــدة يف كـــوت  الرابـــع لألمـــني العـ

. ووجه الرئيس (فرنسـا) انتبـاه الـس إىل مشـروع     )٧١(ديفوار
، وإىل رسالتني موجهتني إىل رئـيس جملـس األمـن مـن     )٧٢(قرار

 )٧٣(٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٥ممثــل جنــوب أفريقيــا مــؤرختني  

__________ 

 .S/2005/270انظر   )٦٩(  

 .S/2005/282انظر   )٧٠(  

 .S/2005/186انظر   )٧١(  

 .S/2005/359انظر   )٧٢(  

 .S/2005/270انظر   )٧٣(  

، علــى التــوايل. مث طُــرِح مشــروع )٧٤(٢٠٠٥أيار/مــايو  ٢٣ و
ــد باإلمجــاع   ــرار للتصــويت، واعتم ودون مناقشــة بوصــفه   الق

)، الذي قرر مبوجبـه  الـس، متصـرفاً    ٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار 
    مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

أيد اتفاق بريتوريا وطالب مجيع املوقعني علـى االتفـاق ومجيـع      
  األطراف اإليفوارية املعنية بتطبيقه بالكامل ودون تأخري؛  

يفواريــة باختــاذ كافــة اإلجــراءات    طالــب مجيــع األطــراف اإل    
ــة      ــرة ونزيهـ ــة حـ ــة املقبلـ ــات العامـ ــون االنتخابـ ــة أن تكـ ــة لكفالـ الالزمـ
وشـفافة؛ وطلـب إىل األمـني العـام أن يقــوم، بنـاء علـى اتفـاق بريتوريــا،        
وكترتيــب اســتثنائي يتخــذ بعــد التشــاور مــع االحتــاد األفريقــي والــرئيس  

ــابو مبيكــي، بتعــيني ممثــل ســام معــين باالنتخ   ابــات يف كــوت ديفــوار،  ت
يكون مستقالً عن عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، ليسـاعد علـى   
وجه اخلصوص يف عمل اللجنة االنتخابية املستقلة والـس الدسـتوري،   

  العام؛  دون املساس مبسؤوليات املمثل اخلاص لألمني

قـــرر متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار    
ـــى   والقــوات الفر ـــا حتـ ــيت تدعمهـ ـــران/يونيه  ٢٤نســية ال ، ٢٠٠٥حزيـ

  على أن جيري جتديدهــا يف ذلك التاريخ احملدد ملدة سبعة أشهر.  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

ــته  ــودة يف ٥٢١٣يف جلســـ ــران/ ٢٤ املعقـــ  حزيـــ

  ٢٠٠٥  يونيه

ــة    ــودة يف ٥٢١٣يف اجللسـ ــه  ٢٤، املعقـ حزيران/يونيـ
ــي     ، أدرج٢٠٠٥ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ الـ

ــم املتحــدة يف كــوت        ــة األم ــن عملي ــام ع ــني الع اخلــامس لألم
__________ 

، الــيت كُتبــت نيابــة عــن الــرئيس تــابو  S/2005/340انظــر الرســالة   )٧٤(  
ديفــوار، الــذي  مبيكـي، بصــفته وســيط عمليــة السـالم يف كــوت  

طلب مـن األمـم املتحـدة املشـاركة يف تنظـيم االنتخابـات العامـة        
يف كوت ديفوار عمـال باتفـاق بريتوريـا، وأمـل أن يوافـق جملـس       

ــا قريــ   ــن عم ــفافية     األم ــة خمتصــة لضــمان الش ــيني هيئ ــى تع ب عل
 واالحترام التام للقواعد اليت حتكم االنتخابات.
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. وأشـار األمـني   )٧٥(٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٧ديفوار، املؤرخ 
العــام يف تقريــره إىل إحــراز بعــض التقــدم صــوب تنفيــذ اتفــاق 

ــع   ــذ التوقيــ ــا منــ ــه يف بريتوريــ ــان/أبريل  ٦عليــ ، ٢٠٠٥نيســ
مســألة األهليــة لرئاســة اجلمهوريــة، واالتفــاق  ســيما حــل  وال

بشأن توقيت الربنامج الوطين لنـزع السالح والتسريح وإعـادة  
ــوات      ــه، وخــروج الق ــة ب ــة املتعلق ــواحي اإلجرائي ــاج والن اإلدم
املســلحة الوطنيــة لكــوت ديفــوار والقــوات اجلديــدة أســلحتها  
 الثقيلــة مــن منطقــة الثقــة، وإقــرار وتنفيــذ األحكــام املتعلقــة       
بالنظام األساسي هليئة اإلذاعة والتلفزيون اإليفواريـة وإدارـا.   

زالــت أحكــام أخــرى رئيســية مل تنفــذ   ويف الوقــت نفســه، مــا
علــى وجــه الســرعة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باســتعادة الوحــدة  
الكاملة حلكومة املصاحلة الوطنية واألعمال التحضريية للجولة 

ال األمـني العـام إن عمليـة    األوىل من االنتخابات الرئاسية. وقـ 
األمم املتحدة يف كوت ديفوار حتتـاج إىل تعزيـز عاجـل كيمـا     
تتاح هلا القـدرة علـى أداء املسـؤوليات املنوطـة ـا أداًء فعـاالً،       
فضــالً عــن تلــك املهــام املتوخــاة هلــا يف إطــار اتفــاق بريتوريــا.  
وقــد طلــب لــذلك إىل جملــس األمــن أن يــأذن بنشــر قـــوات        

فـرداً وثـالث وحـدات شـرطة نظاميـة       ٢ ٠٧٦ إضافية عددها
ــى      ٣٧٥تضــم  ــاظ عل ــن واحلف ــوفري األم ــرداً للمســاعدة يف ت ف

القـانون والنظـام أثنـاء عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعــادة        
ــز حمــدود للعنصــر      ــب تعزي ــة، جبان ــة االنتخابي ــاج والعملي اإلدم

  .)٧٦(املدين يف البعثة

ــوار للمشــاركة يف املن      ــل كــوت ديف اقشــة. ودعــي ممث
؛ مث )٧٧(ووجه الرئيس (فرنسا) انتباه الـس إىل مشـروع قـرار   

__________ 

ــر    )٧٥(   ــر التقريــ ــالقرار  Add.1و  S/2005/398انظــ ــالً بــ ــدم عمــ ، املقــ
٢٠٠٤(  ١٥٢٨.( 

 .S/2005/398انظر   )٧٦(  

 .S/2005/409انظر   )٧٧(  

طرحــه للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه    
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً      ٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار 

ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مجلـــة   مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن 
    منها:  أمور

دة يف كـــوت ديفـــوار قـــرر متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــ  
ــدة ســبعة       ــذات، مل ــرة بال ــيت تســاندها، يف هــذه امل والقــوات الفرنســية ال

  ؛  ٢٠٠٦  يناير كانون الثاين/ ٢٤أشهر، حىت 

أذن بزيادة يف قوام العنصر العسكري لعملية األمـم املتحـدة يف     
فـرداً إضـافياً، وبزيـادة يف عنصـر الشـرطة       ٨٥٠كوت ديفوار تصـل إىل  

فرداً من أفـراد الشـرطة املدنيـة، مبـا      ٧٢٥حد هلا إىل املدنية يصل أقصى 
يف ذلـــك ثـــالث وحـــدات شـــرطة مشـــكلة ومـــا يلـــزم مـــن األفـــراد         

  اإلضافيني؛    املدنيني

، ٢٠٠٥كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١قــــرر القيــــام، حبلــــول   
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت        ــوات التابعــة لعملي ــتعراض مســتوى الق باس

املدنيــة، يف ضــوء احلالــة يف كــوت ديفــوار، مبــا يف ذلــك عنصــر الشــرطة 
ملقبلــة وعلــى أســاس املهــام الــيت  ديفــوار يف أعقــاب االنتخابــات العامــة ا 

زال يـتعني االضـطالع ـا، وذلـك بغيـة ختفـيض ذلـك املسـتوى مـرة           ما
  االقتضاء؛    أخرى، حسب

حــــدة يف كــــوت ديفــــوار باســــتخدام أذن لعمليــــة األمــــم املت  
يتــها، يف حــدود قــدراا ويف   الوســائل الالزمــة لالضــطالع بوال   مجيــع

  مناطق انتشارها؛  

ــرار،        ــاذ القـ ــاريخ اختـ ــن تـ ــارا مـ ــية، اعتبـ ــوات الفرنسـ أذن للقـ
ــة    ــائل الالزمـ ــع الوسـ ــتخدام مجيـ ــدة يف   باسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدعم عمليـ لـ

ـــ  كــــوت ني عمليــــة األمــــم املتحــــدة ديفــــوار وفقــــاً لالتفــــاق املــــربم بـ
  الفرنسية.    والسلطات

  
ــرئيس يف      ــان صــادر عــن ال ــن   بي ــس األم جلســة جمل

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٦املعقودة يف  ٥٢٢١

متوز/يوليـــــــه  ٦، املعقـــــــودة يف ٥٢٢١يف اجللســـــــة   
، وجه الس دعوة إىل ممثل كوت ديفـوار للمشـاركة   ٢٠٠٥



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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، )٧٨(يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (اليونــان) ببيــان باســم الــس
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ليت تبذهلا وساطة االحتاد األفريقي لكي تتسـم  رحب باجلهود ا  
االنتخابـــات املقبلـــة يف كـــوت ديفـــوار باملصـــداقية وجتـــري يف املواعيـــد 
احملددة، وجدد تأييده الكامـل لوسـيط االحتـاد األفريقـي؛ وأشـار إىل أنـه       

؛ وطالــب ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٦أيــد اتفــاق بريتوريــا الــذي وقِّــع يف     
هــذا االتفــاق ومجيــع األطــراف اإليفواريــة مجيــع األطــراف املوقعــة علــى 

املعنية بأن تنفذ بالكامل وبدون تأخري مجيـع مـا قطعتـه علـى نفسـها مـن       
ــاً باجلــدول       ــد متام ــأن تتقي ــي، وب ــام وســاطة االحتــاد األفريق ــات أم التزام

  ؛  ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٢٩الزمين الذي اتفق عليه يف بريتوريا يف 

لتشــاور الوثيــق مــع وســاطة أكــد أنــه علــى اســتعداد للقيــام، با   
االحتاد األفريقي، بفرض اجلزاءات الفرديـة املنصـوص عليهـا يف الفقـرتني     

ــرار   ١١ و ٩ ــن القـ ــذه   ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـ ــون هـ ــن ال حيترمـ ــى مـ ) علـ
  التعهدات أو يعوقون تنفيذها تنفيذاً كامالً.  

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 /تشـــــــــــــرين األول ١٤املعقـــــــــــــودة يف  ٥٢٨١

    ٢٠٠٥  أكتوبر

ــة    ــودة يف )٧٩(٥٢٧٨يف اجللســـ ــرين  ١٣، املعقـــ تشـــ
، وجــه الــرئيس (رومانيـا) انتبــاه أعضــاء  ٢٠٠٥األول/أكتـوبر  

 ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر   ٦الــس إىل رســالة مؤرخــة   
. واســـتمع )٨٠(موجهـــة إىل رئـــيس الـــس مـــن ممثـــل نيجرييـــا

__________ 

 .S/PRST/2005/28انظر   )٧٨(  

ــة   )٧٩(   ــة يف   ٥٢٥٣يف اجللســـــــ ــة خاصـــــــ ــودة كجلســـــــ ، املعقـــــــ
قــدمها ، اســتمع الـس إىل إحاطــات  ٢٠٠٥آب/أغسـطس   ٣١

وزير دفاع جنوب أفريقيـا، وممثـل نيجرييـا (ممـثالً لـرئيس االحتـاد       
األفريقـــي)، واملمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام يف كـــوت ديفـــوار. 
وتبــادل أعضــاء الــس وممثــل كــوت ديفــوار اآلراء مــع مقــدمي  

 اإلحاطات.

ــالة    )٨٠(   ــر الرســ ــان  S/2005/639انظــ ــا بيــ ــل ــ ــيت أحيــ ــق  ، الــ متعلــ
ديفــوار صــادر عــن االجتمــاع األربعــني لــس الســالم     بكــوت

 

ــا، واملفــوض    ــة نيجريي ــر خارجي  الــس إىل إحاطــات مــن وزي
مبفوضــية االحتــاد األفريقــي، واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف    
كوت ديفوار، واملمثـل السـامي املعـين باالنتخابـات يف كـوت      

    ديفوار، أدىل بعدها ممثل كوت ديفوار ببيان.

وأعرب وزير خارجيـة نيجرييـا عـن القلـق إزاء احلالـة        
ل أن تكــون متفجــرة، مشــرياً إىل  يف كــوت ديفــوار الــيت حيتمــ 

أصبح بادياً بوضوح متزايد أن الفتـرة االنتقاليـة املتوخـاة يف     ما
ماركوسي ال ميكن أن تتوج باالنتخابات املتوقـع   - اتفاق لينا

. وبنـاًء عليـه،   ٢٠٠٥أكتـوبر   تشـرين األول/  ٣٠إجراؤها يف 
أصـبح مــن الضـروري بشــكل عاجـل أن ينظــر اتمـع الــدويل     

ك التـاريخ. ويف هـذا   يف كيفية إدارة احلالـة يف امليـدان بعـد ذلـ    
الســياق، أشــار الــوزير إىل أن كــل مــن جملــس الســالم واألمــن 
ــدول غــرب       ــة االقتصــادية ل ــي واجلماع ــاد األفريق ــابع لالحت الت
أفريقيــا عقــدا مــؤخراً مــؤمتري قمــة ملعاجلــة األزمــة اإليفواريــة، 
واختذا قرارات بشأن التطـورات احملتملـة يف كـوت ديفـوار إذا     

. ٢٠٠٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٣٠حبلـول  مل تعقَد انتخابات 
وكرر طلب جملس السالم واألمن بـأن ينظـر الـس يف زيـادة     
قوة األمم املتحدة يف كوت ديفـوار زيـادة كـبرية حـىت ميكنـها      
ــار إىل أن    ــة. وأشـ أن تتحمـــل املزيـــد مـــن املســـؤوليات بفعاليـ
القوام احلايل املأذون بـه للقـوات التابعـة لعمليـة األمـم املتحـدة       

ــزع    “أقــل بكــثري” ــتم ن مــن املســتوى املطلــوب إذا أريــد أن ي
السالح بصورة ذات مصداقية يف كـوت ديفـوار. ويف اخلتـام،    
ناشد الوزير الس أن يتصرف بنفس الشعور باإلحلاح الـذي  
أبداه جملس السالم واألمن واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب     

رارات أفريقيــا، وأن يقــر علــى وجــه الســرعة مــا اختــذاه مــن قــ  
__________ 

ــدول      ــاء الــ ــتوى رؤســ ــى مســ ــي علــ ــاد األفريقــ ــن لالحتــ واألمــ
ــا يف   ــود يف أديــــس أبابــ ــات، املعقــ ــرين األول/ ٦واحلكومــ  تشــ

 .٢٠٠٥  أكتوبر
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بشأن كوت ديفوار وبتعزيز قوة عملية األمم املتحـدة. وشـدد   
أيضاً على ضرورة كفالة إقامة مجيع اهلياكل الضـرورية حلكـم   

، قبــل ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٣٠كــوت ديفــوار بعــد  
  .  )٨١(ذلك التاريخ

وأَبلَــغ املفــوض مبفوضــية االحتــاد األفريقــي الــس أن     
ع لالحتـاد األفريقـي اختـذ عـدداً مـن      جملس السالم واألمـن التـاب  

تشـرين   ٣٠القرارات اهلامة بشأن كوت ديفوار لفترة ما بعـد  
ــوبر  األول/ ــق   ٢٠٠٥أكتـ ــات املتفـ ــتمرار الترتيبـ ــمل اسـ ، تشـ

شـهراً.   ١٢تتجـاوز   ماركوسي لفترة ال - عليها يف اتفاق لينا
وقـــال إن جملـــس الســـالم واألمـــن أوضـــح أيضـــاً دور اتمـــع 

عمليــة الســالم اإليفواريــة، ال ســيما الــدور      الــدويل يف دعــم 
املتوقـع أن تؤديـه األمـم املتحـدة. وأكـد املفـوض أن القــرارات       

تشـرين األول/أكتـوبر    ٦اليت اختذها جملس السـالم واألمـن يف   
دف إىل منح زخم جديد لعملية السـالم عـن طريـق     ٢٠٠٥

تصميم ومشاركة أكرب من جانب اتمع الـدويل ودعـم أكـرب    
ألطــراف اإليفواريــة والتأكيــد عليهــا للوفــاء بالتزاماــا      امــن 

وتعهـــداا. ودعـــا األطـــراف اإليفواريـــة واتمـــع الـــدويل إىل 
االســتفادة اســتفادة تامــة مــن الفتــرة االنتقاليــة املمــددة ملعاجلــة  
ــال األطــراف      ــة. وأشــار إىل وجــوب امتث ــع املســائل املعلق مجي

وإىل ضرورة استعداد اتمـع   امتثاالً تاماً اللتزاماا وتعهداا،
الدويل ملمارسة الضغط الالزم وفرض اجلـزاءات الالزمـة علـى    
ــة دور      ــب تقويـ ــه، جيـ ــت نفسـ ــرة. ويف الوقـ ــراف املقصـ األطـ
ــوار        ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــن عملي ــل م وحضــور ك
ــوار. ويف      ــات يف كــوت ديف ــين باالنتخاب ــل الســامي املع واملمث

تأييد القرارات الصادرة عـن   اخلتام، حث املفوض الس على
ــدابري الضــرورية       ــى اختــاذ كــل الت ــن وعل ــس الســالم واألم جمل

__________ 

 .٥-٣، الصفحات S/PV.5278انظر   )٨١(  

لـــدفع قـــدماً بعمليـــة الســـالم يف    األخـــرى الـــيت ـــدف إىل ا  
  .  )٨٢(ديفوار  كوت

والحظ املمثل اخلاص لألمني العـام يف كـوت ديفـوار      
يسـلكوا الطريـق اجلديـد إىل السـالم      أن الزعماء اإليفواريني مل

ه جملس السالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي. ويف     كما رمس
الوقــت نفســه، تقــف بضــعة حتــديات كــبرية يف طريــق الســالم  
واألمن املستدامني، وال سـيما تفشـي انعـدام األمـن، واجلمـود      
ــاج، ويف     ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ــزع السـ ــة نـ يف عمليـ
التحضري لالنتخابات، فضـالً عـن وسـائط اإلعـالم التهجميـة.      
ــهاكات املســتمرة حلقــوق     ــق بوجــه خــاص االنت ــثري القل وممــا ي
اإلنسـان الــيت تشـكل ســبباً ونتيجــة، يف نفـس الوقــت، لألزمــة    
اإليفوارية. وأعرب عـن القلـق ألن مـرتكيب هـذه االنتـهاكات      
متتعوا حىت ذلك الوقـت بـاإلفالت شـبه الكامـل مـن العقـاب،       

إىل جملـس  وشدد جمدداً على الدعوة اليت وجههـا األمـني العـام    
األمــن للنظــر علــى وجــه االســتعجال يف تقريــر اللجنــة الدوليــة 
للتحقيـــق يف املــــزاعم بشـــأن االنتــــهاكات اخلطـــرية حلقــــوق    
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املرتكبـة يف كـوت ديفـوار.    
ــيت       ــدابري ال ــن الت ــل اخلــاص إىل عــدد م ــام، أشــار املمث ويف اخلت

ــذه جم    ــا اخت ــة م ــا ملتابع ــي اختاذه ــن    ينبغ ــن م ــس الســالم واألم ل
قرارات تشمل (أ) ضرورة قيـام الـس بتأييـد قـرارات جملـس      
الســالم واألمــن؛ (ب) ضــرورة عقــد اجتمــاع للفريــق العامــل  
الــدويل، علــى وجــه االســتعجال، ــدف حتديــد جــدول زمــين  

ــام    ــد لتنفيــــذ األحكــ ــن اتفــــاق بريتوريــــا؛    جديــ املتبقيــــة مــ
ــة ضـــرورة تعـــيني رئـــيس وزراء جديـــد وحكو  (ج) مـــة وطنيـ

جديـدة لكـوت ديفــوار، يف أسـرع وقــت ممكـن؛ (د) ضــرورة     
تقـــدمي توصـــيات، يف الوقـــت املناســـب، حـــول دور اجلمعيـــة  

؛ ٢٠٠٥الوطنية بعد انتهاء واليتـها يف كـانون األول/ديسـمرب    
__________ 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨٢(  
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(هـــ) ضــرورة تقــدمي الــدعم للرئيســني أوباســاجنو ومبيكــي يف   
ضـيح دور  زيارما املقبلـة إىل كـوت ديفـوار؛ (و) ضـرورة تو    

األمم املتحدة، نظـراً للمهـام احليويـة وامللموسـة الـيت يتوقـع أن       
ــا يف إطـــــار دعـــــ    ــوم ـــ ــب الرئيســـــية   تقـــ م تنفيـــــذ اجلوانـــ

  .)٨٣(السالم  لعملية

وأشــار املمثــل الســامي املعــين باالنتخابــات يف كــوت    
ــة املســتقلة يف      ــة االنتخابي ــدور الرئيســي للجن ــوار إىل أن ال ديف

بيــة وتوضــيح األســئلة املتعلقــة باجلنســية  إجــراء العمليــة االنتخا
وحتديد اهلوية والتجـنس، مل يتأكـد إال بعـد أن تـدخل وسـيط      
االحتــاد األفريقــي، بنــاء علــى طلــب املمثــل الســامي نفســه.        
وبالنظر إىل أن تشكيل اللجنة انتـهى وأصـبح انتخـاب أعضـاء     
مكتبها وشيكاً، قال املمثل السامي إن أصعب مهمة تواجههـا  

ة التحقـق مـن اهلويـات ومعـايري األهليـة لالنتخـاب.       هي مسـأل 
وشدد املمثل السامي على أن العمليـة االنتخابيـة ال ميكنـها أن    
متضي قدماً بفعالية إال يف ظل وضع أمـين مالئـم يف كـل أحنـاء     

غـىن عنـهما    البلد، حيث إن حرية احلركة واحلريـة الفكريـة ال  
ــة مقب     ــة حقيقي ــات دميقراطي ــن أجــل ضــمان انتخاب ــة مــن  م ول

اجلميع. وقال إنه يعتقد أن االقتراح بتمديـد املرحلـة االنتقاليـة    
شـــهراً ســـيكون كافيـــاً إىل حـــد كـــبري  ١٢لفتـــرة ال تتجـــاوز 

  .)٨٤(للتحضري لالنتخابات وإلجراء انتخابات حرة ونزيهة

وقال ممثل كـوت ديفـوار إن التقريـر السـادس لألمـني        
ــار بشــكل  يأخــذ بعــني االع ال )٨٥(العــام عــن كــوت ديفــوار  تب

كــاف حقيقــة أن كــوت ديفــوار يف حالــة حــرب منــذ ثــالث   
ــهما     ــد حيتلــ ــريب للبلــ ــمايل والغــ ــزأين الشــ ــنوات، وأن اجلــ ســ

__________ 

 ٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٨٣(  

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٨٤(  

ــر   )٨٥(   ــر التقريــــــ ــالقرار  S/2005/604انظــــــ ــدم عمــــــــالً بــــــ ، املقــــــ
٢٠٠٥(  ١٦٠٣.( 

ــزام      ــى الت ــد عل املتمــردون. ويف الوقــت نفســه، أكــد مــن جدي
ــة      ــرور الســلع واألشــخاص وحري ــه بضــمان ســالمة م حكومت
حركة القوات احملايـدة. ويف مـا يتعلـق بـالقرارات الـيت اختـذها       
جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقـي، قـال إن الـرئيس    
ــؤدي القســم     ــد الرئاســة إىل أن ي ــاغبو ســيبقى ممســكاً مبقالي غب
الرئيس اجلديد نتيجـة تعـذر إجـراء االنتخابـات الرئاسـية كمـا       
كــان مقــرراً، وذلــك أساســاً ألن املتمــردين مــا زالــوا حيملــون   

قـال إنـه علـى ثقـة بـأن      السالح، وألن البلد ما زال مقسـماً. و 
تشـــرين  ٣٠الترتيبـــات اخلاصـــة باحلكومـــة يف فتـــرة مـــا بعـــد  

الــيت اقترحهــا جملــس الســالم واألمــن      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 
ســتجعل مــن املمكــن لعمليــة الســالم أن تســتمر، وهــي عمليــة 
كانت متوقفة وقتئذ أساساً بسبب تعطُّل عملية نـزع السـالح   

ه حيـدوه وطيـد األمـل يف    والتسريح وإعـادة اإلدمـاج. وقـال إنـ    
أن يصادق الس على قرارات جملس السـالم واألمـن، وأكـد    
ضــرورة وضــع حــد للمناقشــات الــيت تــدور حــول مــا يســميه   

، حــىت ميكــن جلميــع األطــراف أن  “فراغــاً دســتورياً”الــبعض 
ــات حــرة وشــفافة علــى      ــدأ العمــل اســتعداداً إلجــراء انتخاب تب

طـة الطريـق الـواردة يف    أساس خمتلف االتفاقات، وبالذات خار
ــا املـــؤرخ    ــاق بريتوريـ ــان/أبريل  ٦اتفـ ، وإعـــالن ٢٠٠٥نيسـ

  .  )٨٦(٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٩بريتوريا املؤرخ 

ــة    ــودة يف )٨٧(٥٢٨١ويف اجللســ ــرين  ١٤، املعقــ تشــ
ــوبر  ــوار إىل    ٢٠٠٥األول/أكت ــل كــوت ديف ــي ممث ــيت دع ، وال
__________ 

 .١٢ و ١١، الصفحتان S/PV.5278انظر   )٨٦(  

ــرين  ١٣، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف ٥٢٧٩يف اجللســـة   )٨٧(   تشـ
ــوبر  ، تبــادل أعضــاء الــس اآلراء مــع وزيــر     ٢٠٠٥األول/أكت

خارجية نيجرييـا، واملفـوض مبفوضـية االحتـاد األفريقـي، واملمثـل       
مثـل السـامي لألمـني    ديفـوار، وامل  اخلاص لألمـني العـام يف كـوت   

 العام املعين باالنتخابات يف كوت ديفوار.
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 ٨٨(لـس املشاركة فيها، أدىل الرئيس (رومانيا) ببيان باسـم ا( .
    ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

أعرب عن تقديره جلهـود االحتـاد األفريقـي، وجلهـود اجلماعـة        
االقتصادية لدول غرب أفريقيا وزعماء املنطقـة، واملمثـل اخلـاص لألمـني     
العام واملمثـل السـامي املعـين باالنتخابـات لتعزيـز السـالم واالسـتقرار يف        

  يد دعمه الكامل هلذه اجلهود؛  كوت ديفوار، وكرر تأك

أيــد القــرار الــذي اختــذه جملــس الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد     
املعقــودة علــى  ٤٠األفريقــي بشــأن احلالــة يف كــوت ديفــوار يف جلســته  

مســتوى رؤســاء الــدول واحلكومــات، وأعــرب عــن عزمــه اختــاذ كافــة    
أجـل تنظـيم    التدابري الالزمة بسرعة لدعم تنفيذه على النحو املالئم، مـن 

انتخابات حرة ونزيهـة ومفتوحـة للجميـع وتتسـم بالشـفافية واملصـداقية       
ــث ال ت   ــن وحبيـ ــت ممكـ ــرب وقـ ــوم  يف أقـ ــاوز يـ ــرين األول/ ٣٠تجـ  تشـ

  ؛  ٢٠٠٦  أكتوبر

ماركوسـي، وأكـرا    - أعاد التأكيد على أنـه أيـد اتفاقـات لينـا      
ة علــى الثالـث، وبريتوريـا، وطلــب إىل مجيـع األطـراف اإليفواريــة املوقعـ     

هذه االتفاقات، وكذلك إىل مجيـع األطـراف اإليفواريـة املعنيـة أن تنفـذ      
  التزاماا مبوجب هذه االتفاقات تنفيذاً كامالً ودون إبطاء.  

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٣٢القرار   

 تشـرين األول/  ١٨ املعقـودة يف  ٥٢٨٣يف جلسته 

    ٢٠٠٥أكتوبر 

تشــــــــرين  ١٨ ، املعقــــــــودة يف٥٢٨٣يف اجللســــــــة   
ــوبر  ــل كــوت    ٢٠٠٥األول/أكت ــوة إىل ممث ــس دع ، وجــه ال

ديفوار للمشاركة يف املناقشة. مث وجه الرئيس (رومانيا) انتبـاه  
ــرار  ــه بعـــدها للتصـــويت،  )٨٩(الـــس إىل مشـــروع قـ ؛ وطرحـ

ــرار   ــفه القــ ــة بوصــ ــاع ودون مناقشــ  ١٦٣٢واعتمــــد باإلمجــ
__________ 

 .S/PRST/2005/49انظر   )٨٨(  

 .S/2005/653انظر   )٨٩(  

الفصـل   )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب ٢٠٠٥(
    السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

كـانون األول/ديسـمرب    ١٥قرر متديد والية فريق اخلرباء حـىت    
، وطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري اإلداريــة الالزمــة       ٢٠٠٥
  لذلك؛  

تكمل ـــوجز مســـي مـــر خطـــإىل فريق اخلرباء تقدمي تقريطلــب   
ــس، إىل  ــعالـ ــقمن ال ١٤املشكلة مبوجب الفقرة  ن طريق اللجنةــ رار ــ

عن ، ٢٠٠٥ديسـمرب  انون األول/ــ ك ١ل ـك قبـوذل)، ٢٠٠٤( ١٥٧٢
 ١٥٧٢رار ـــ ن القـــ م ٧رة ـــ ب الفقـــ يت فرضت مبوجـــ دابري الـــ ذ التـــ تنفي

ـــ) وأعي٢٠٠٤( ـــد تأكيـ ـــدها مبوجـ ـــب الفقـ ـــم ١رة ـ ـــن القـ  ١٥٨٤رار ـ
  ؛  يات يف هذا الصددــع توصــم)، ٢٠٠٥(

  ي املسألة قيد نظره الفعلي.  قرر أن يبق  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٣٣القرار   

تشـــــــرين  ٢١ املعقـــــــودة يف ٥٢٨٨يف جلســـــــته 

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢١، املعقــــــــودة يف ٥٢٨٨يف اجللســــــــة   
ــوبر  ــوار إىل    ٢٠٠٥األول/أكت ــل كــوت ديف ــي ممث ــيت دع ، وال

الـــس إىل املشـــاركة فيهـــا، وجـــه الـــرئيس (رومانيـــا) انتبـــاه  
ــرار  ــالة املؤرخــة   )٩٠(مشــروع ق تشــرين  ٦، وكــذلك إىل الرس
املوجهــة إىل رئــيس الــس مــن ممثــل      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

ــا ــك للتصــويت،     )٩١(نيجريي ــد ذل ــرار بع . وطــرح مشــروع الق
ــا  ــد باإلمجـــــ ــرار   واعتمـــــ ــفه القـــــ ــة بوصـــــ ع ودون مناقشـــــ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٦٣٣
    لسابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:الفصل ا

__________ 

 .S/2005/661انظر   )٩٠(  

 أعاله). ٨٠(انظر احلاشية  S/2005/639انظر   )٩١(  
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ــث    رئيس االحتاد األفريقي ورئيس اجلماعة االقتصادية حـــــــــــ
ــل ــدول غـ ــرب أفريقيـ ــا ووسيط االحتـ ــاد األفريقـ ــي علـ ــى التشـ ــاور مـ ع ـ

عد غايته يف مو، ة القيامـــل كفالـــن أجـــة مـــراف اإليفواريـــع األطـــمجي
  ؛  دـوزراء جدي يسـيني رئـبتع، ٢٠٠٥  وبرـأكت رين األول/ـتش  ٣١

الحيات ــ ع الصــ وزراء جبميــ يس الــ ع رئــ على وجوب متتشدد   
ووجوب توافر كافة املوارد احلكومية املالية واملادية ، روريةــــــــــــــــــــالض

وضمان ، ة أداء احلكومةــــ مان فعاليــــ ل ضــــن أجــــ م، هـــ رية لديـــوالبش
ــاألمن ونشر اخلدمات اإلدارية والعامة يف مجيع أرجاء األراض ي ـــــــــــــــــ

ــاإليفواري ـــوقي، ةــ ـــادة برنــ ـــامج نــ ـــزع الســ ـــالح والتســ ـــريح وإعــ ادة ــ
ـــاإلدم ـــاج وعمليــــ ـــات نــــ ـــزع ســــ ـــاملليشالح ــــ ـــيات وتفكيكهــــ ، اــــ

ـــوكفال ـــنزاه ةـــ ـــة عمليـــ ـــة حتديـــ ـــهلويد اـــ ـــة وتســـ ـــجيل النـــ ، اخبنيـــ
بـدعم   ،راء انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة وشفافةـــ ي إىل إجــيفض اــمب

  ؛من األمم املتحدة

يـــق العامـــل الـــدويل أن يضـــع خريطـــة طريـــق، طلـــب إىل الفر  
بالتشاور مع مجيع األطراف اإليفوارية، إلجراء انتخابـات حـرة ونــزيهة    

تشـرين   ٣١يتجـاوز   ومفتوحة وشفافة يف أقـرب وقـت ممكـن، علـى أالّ    
  ؛  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

 كالــــأش مجيع عن باالمتناع اإليفوارية األطراف مجيعطالـــب   
ــالتح ــعل ريضــــ ، اإلعالم وسائل من وسيلة أي يف نفوالع الكراهية ىــــ

 لــــــكام يف اــــــوتفكيكه ياتــــــسالح امليليش برتع الفور على بالقيامو
 تنقل منع على ديفوار لكوتاـــاورة   البلدانوحـــث   ؛الـــوطين  التراب

  .ديفوار كوت إىل حدودها عرب األسلحة لـنق أو اتلنيـاملق
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــودة يف  ٥٣١٤ ــاين/  ٣٠املعقـــــــ ــرين الثـــــــ  تشـــــــ

    ٢٠٠٥  نوفمرب

تشــــــــرين  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٥٣١٤يف اجللســــــــة   
، وجـــه الـــس دعـــوة إىل ممثـــل كـــوت ٢٠٠٥الثـــاين/نوفمرب 

املناقشــــــــــة. وأدىل الــــــــــرئيس ديفــــــــــوار للمشــــــــــاركة يف 

ويف مجلـة مـا أورده    .)٩٢(الروسي) ببيان باسـم الـس   (االحتاد
  الس يف البيان أنه:

وجــه الســرعة بتعــيني رئــيس للــوزراء يف  أكــد أن القيــام علــى    
كوت ديفوار يعد أمراً بالغ األمهية بالنسبة إلطالق عملية السـالم جمـدداً   
وصــوالً إىل إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة مفتوحــة للجميــع وتتســم        

  ؛  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١بالشفافية يف موعد ال يتجاوز 

فات بـني األطـراف   أعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار اخلال  
ــيس        ــوزراء ورأى وجــوب تســمية رئ ــيس ال ــيني رئ ــأن تع ــة بش اإليفواري

  الوزراء دون مزيد من التأخري؛  

أعـرب عــن تأييــده التــام للفريــق العامــل الــدويل وصــادق علــى    
، ورحــب بقــراره ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٨بيانــه اخلتــامي املــؤرخ 

ــان يف    ــدجان،  كــانون األول ٦املتصــل بعقــد اجتمــاع ث /ديســمرب يف أبي
  وحث الفريق على إبقاء الس على علم بنتائج أعماله؛  

أعاد تأكيد استعداده للقيام، يف ظل التشـاور الوثيـق مـع فريـق       
الوســاطة التــابع لالحتــاد األفريقــي، بفــرض تــدابري فرديــة مــن التــدابري         

) ويف ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١١ و ٩املنصوص عليها يف الفقرتني 
  ).  ٢٠٠٥( ١٦٣٣ار القر
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــودة يف  ٥٣١٨ ــانون األول/ ٩املعقـــــــــــــ  كـــــــــــــ

  ٢٠٠٥  ديسمرب

ــة    ــودة يف ٥٣١٨يف اجللســـــــ ــانون  ٩، املعقـــــــ كـــــــ
ــل كــوت   ٢٠٠٥األول/ديســمرب  ، وجــه الــس دعــوة إىل ممث

ديفـــوار للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه الـــرئيس (اململكـــة      
ــاه أعضــ  كــانون  ٨اء الــس إىل رســالة مؤرخــة  املتحــدة) انتب

ــيس     ٢٠٠٥األول/ديســمرب  ــام إىل رئ ــني الع ــن األم ــة م موجه
__________ 

 .S/PRST/2005/58انظر   )٩٢(  
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. ويف )٩٤(. مث أدىل الـرئيس ببيـان باسـم الـس    )٩٣(جملس األمن
    أنه:  مجلة ما أورده الس يف البيان

رحــب بتعــيني الســيد تشــارلز كونــان بــاين رئيســاً للــوزراء يف     
  دعمه له؛  كوت ديفوار، وأعرب عن كامل 

كــانون  ٦ي للفريــق العامــل الــدويل املــؤرخ  أيــد البيــان اخلتــام   
؛ وأعـاد تأكيـد تأييـده للقـرار الـذي اختـذه جملـس        ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي، الــذي يشــدد علــى أن الــوزراء 
ــؤولون أمــــام رئــــيس الــــوزراء الــــذي يتمتــــع بكامــــل الســــلطة        مســ

  حكومته؛    على

كَّر وأكَّد أن رئيس الوزراء جيب أن يتمتـع بكافـة السـلطات    ذ  
 ١٦٣٣وتتاح له مجيع املـوارد الضـرورية، علـى النحـو الـوارد يف القـرار       

)، وشدد علـى أمهيـة أن تنفـذ األطـراف اإليفواريـة هـذا القـرار        ٢٠٠٥(
  تنفيذاً كامالً حتت إشراف الفريق العامل الدويل؛  

تـأخري، كـي يتسـىن لـرئيس     حث على تشكيل احلكومـة دومنـا     
ــيت حــددها        ــق ال ــة الطري ــذ خارط ــت ممكــن، تنفي ــرب وق ــوزراء، يف أق ال
الفريق العامل الدويل، وطلب من فريق الوساطة والفريق العامـل الـدويل   

  رصد هذه املسألة عن كثب؛  

كرر دعمه التام للممثل اخلاص لألمـني العـام واملمثـل السـامي       
  املعين باالنتخابات.  

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار   

 كـانون األول/  ١٥ املعقـودة يف  ٥٣٢٧يف جلسته 

  ٢٠٠٥ديسمرب 

كــــــــانون  ١٥، املعقــــــــودة يف ٥٣٢٧يف اجللســــــــة   
ــمرب  ــه   ٢٠٠٥األول/ديســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج الــ
__________ 

، الــيت أحيــل ــا البيــان الــذي أصــدره S/2005/768انظــر الرســالة   )٩٣(  
الفريق العامل الدويل املعين بكوت ديفوار عقـب اجتماعـه الثـاين    

 .٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٦الذي عقد يف أبيدجان يف 

 .S/PRST/2005/60انظر   )٩٤(  

موجهــة إىل  ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٧رســالة مؤرخــة  
 ١٥٧٢عمـالً بـالقرار   رئيس الس من رئـيس اللجنـة املنشـأة    

) بشأن كوت ديفوار، حييل ا التقرير النهائي لفريـق  ٢٠٠٤(
. ويف ذلــك التقريــر، الحــظ  )٩٥(اخلــرباء املعــين بكــوت ديفــوار 

ــي      ــة، وينبغ ــة لكــوت ديفــوار عالي ــات الدفاعي ــق أن النفق الفري
لس األمن أن يدعو حكومة كوت ديفوار إىل تقدمي بيانـات  

. ولـئن وجِـد مثـة    ٢٠٠٥فقـات لعـام   شاملة عن توزيع هذه الن
نقص يف الشفافية املالية فيما يتعلق حبجـم الـدخل الـذي يـدره     

ره، وكيفيــة توزيــع ذلــك الــدخل،    إنتــاج الكاوكــاو وتصــدي  
يوجد تقيـيم موثـوق للكميـات املصـدرة وقتئـذ مـن املـاس         فال

غري املصقول بشكل غري مشروع من كـوت ديفـوار. وإضـافة    
ــال الفريــق  إن مــن الواضــح أن حمطــة الفواكــه يف   إىل ذلــك، ق

ميناء أبيدجان تشكل موقعاً استراتيجياً لتفريغ شحنات السـلع  
ــل       ــن قب ــن الرصــد م ــداً م ــب مزي ــدات العســكرية، وتتطل واملع
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار. وكــرر الفريــق أيضــاً  

بـأن اللجنـة يـتعني     )٩٦(مالحظته اليت أوردها يف تقريـره السـابق  
على وجـه السـرعة إيضـاح تقاعسـها عـن تزويـد الـدول        عليها 

األعضاء بأمساء األشخاص أو املنظمات لغرض جتميـد أمـواهلم   
أو حظر سفرهم، مما أصاب الـدول األعضـاء خبيبـة أمـل عامـة      

) تنفيـذاً  ٢٠٠٤( ١٥٧٢لعدم مقدرة اللجنة على تنفيذ القرار 
    كامالً.

__________ 

مـــن القـــرار  ٧قُـــدم التقريـــر عمــالً بـــالفقرة   ؛S/2005/699انظــر    )٩٥(  
٢٠٠٥( ١٥٨٤.( 

 .S/2005/470انظر   )٩٦(  
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ــوار للمشــاركة يف املناقشــ       ــل كــوت ديف ة. ودعــي ممث
ــاه الــس إىل رســالتني     ــرئيس (اململكــة املتحــدة) انتب ووجــه ال
موجهتني مـن األمـني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن مـؤرختني        

كــــــــــانون  ٨ و )٩٧(٢٠٠٥تشــــــــــرين الثــــــــــاين/نوفمرب  ٢٨
، علــــى التــــوايل، وإىل مشــــروع   )٩٨(٢٠٠٥األول/ديســــمرب 

مقـدم مـن فرنسـا. وطـرح مشـروع القـرار بعـد ذلـك          )٩٩(قرار
ــرار    للتصــويت،  واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٦٤٣
    الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

رار ـــــ ن القـــــ م ١٢إىل  ٧متديد العمل بأحكام الفقرات قــــرر    
  ؛  ٢٠٠٦ديسمرب  كانون األول/ ١٥إىل غاية )، ٢٠٠٤( ١٥٧٢

ي هجــوم أو أيــة إعاقــة خطــرية حلريــة حركــة عمليــة  قــرر أن أ  
ــم املتحــدة يف كــوت   ــل الســامي     األم ــوات الفرنســية واملمث ــوار والق ديف

املعين باالنتخابات والفريق العامل الـدويل تشـكل ديـداً لعمليـة إحـالل      
السلم واملصـاحلة الوطنيـة، وطلـب إىل األمـني العـام واحلكومـة الفرنسـية        

  قريراً عن أي إعاقة خطرية أو اعتداء خطري؛  أن يقدما إليه فوراً ت

قرر أن تتخذ مجيع الدول اختاذ التدابري الضرورية ملنـع اسـترياد     
مجيــع أنــواع املــاس اخلــام مــن كــوت ديفــوار إىل أراضــيها؛ وطلــب إىل    

يومــاً عــن  ٩٠مجيــع الــدول املعنيــة تقــدمي تقــارير إىل اللجنــة يف غضــون  
) وهــذا القــرار، ٢٠٠٤( ١٥٧٢لقــرار اإلجــراءات الــيت اختــذا لتنفيــذ ا 

  وأذن للجنة أن تطلب تقدمي أي معلومات أخرى ترى أا ضرورية؛  

قــرر أن يقــوم الــس، يف ايــة الفتــرة املشــار إليهــا أعــاله،          
) ٢٠٠٤( ١٥٧٢باســـــتعراض التـــــدابري املفروضـــــة مبوجـــــب القـــــرار  

  ومبوجب هذا القرار؛  
__________ 

، الــيت أحيــل ــا البيــان الــذي أصــدره S/2005/744انظــر الرســالة   )٩٧(  
الفريــق العامــل الــدويل املعــين بكــوت ديفــوار عقــب اجتماعــه        

 .٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٨األول، املعقود يف أبيدجان يف 

 .أعاله) ٩٣(انظر احلاشية  S/2005/768انظر   )٩٨(  

 .S/2005/786انظر   )٩٩(  

ور مـع اللجنـة، بإعـادة    طلب إىل األمني العام أن يقـوم، بالتشـا    
يومـاً وملـدة سـتة أشـهر، يتـألف مـن        ٣٠إنشاء فريق للخرباء يف غضـون  

عــدد ال يزيـــد عـــن مخســة أعضـــاء، وتتـــوفر لــديهم جمموعـــة اخلـــربات    
ــارك      ــة واجلمـ ــاس واملاليـ ــلحة واملـ ــاالت األسـ ــة يف جمـ ــة، وخاصـ املالئمـ

  والطريان املدين وأي جماالت أخرى ذات صلة؛  

  لة قيد نظره الفعلي.قرر أن يبقي املسأ  
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 كـــــــــانون الثـــــــــاين/  ١٩املعقـــــــــودة يف  ٥٣٥٠

  ٢٠٠٦ يناير

ــاير  ٣يف    ، قــدم األمــني العــام  ٢٠٠٦كــانون الثاين/ين
إىل الس التقرير املرحلي السابع عن عملية األمـم املتحـدة يف   

 العـام أن  . ويف ذلك التقرير، الحـظ األمـني  )١٠٠(كوت ديفوار
ــرار جملــس األمــن والســالم ا   ــابع لالحتــاد األفريقــي املــؤرخ   ق لت

ــذي صــادق عليــه   )١٠١(٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر   ٦ ، وال
ــس يف قــراره   )، ســاعد يف احليلولــة دون  ٢٠٠٥( ١٦٣٣ال

ــرئيس       ــة ال ــة والي ــة خطــرية يف اي ــة سياســية وأمني ــوع أزم وق
ــاغ ــوبر   ٣٠و يف بغبـ ــرين األول/أكتـ ــا٢٠٠٥تشـ ــى  ، ممـ أعطـ

عملية السالم يف كوت ديفوار حياة جديـدة. ورحـب بتعـيني    
الســيد تشـــارلز كونــان بـــاين رئيســاً جديـــداً للــوزراء للفتـــرة     
االنتقالية وبتشكيل حكومته، بيد أنـه حـذر أن عمليـة السـالم     
ــاألفراد      ــق بــ ــا يتعلــ ــأخري. ويف مــ ــن التــ ــداً مــ ــل مزيــ ال حتتمــ

قــال إن   واجلماعــات ممــن يعرقلــون عمليــة الســالم الشــامل،     
الس ينبغي أن ينظر يف فرض تدابري موجهة ضـدهم. وحـث   
ــوزراء علــى العمــل مــع الفريــق العامــل     األمــني العــام رئــيس ال
الدويل وفريق الوساطة املعنيني بكـوت ديفـوار لوضـع خارطـة     
طريــق الفتــرة االنتقاليــة يف شــكلها النــهائي بأســرع مــا ميكــن.  

__________ 

 ).٢٠٠٥( ١٦٠٣، املقدم عمالً بالقرار S/2006/2انظر التقرير   )١٠٠(

 .)أعاله ٨٠(انظر احلاشية  S/2005/639انظر   )١٠١(



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

527/1582 11-02856 
 

ل مـع رئـيس الـوزراء    ودعا أيضـاً األحـزاب السياسـية إىل العمـ    
ــق      ــرتاع املختل ــات لتســوية ال ــل الســامي املعــين باالنتخاب واملمث
املستمر داخل اللجنة االنتخابيـة املسـتقلة علـى وجـه السـرعة.      
وقـال إنـه يؤيـد تأييـداً كـامالً رأي الفريـق العامـل الـدويل بـأن          
يلجأ املمثل السـامي، إذا دعـت الضـرورة، إىل ممارسـة سـلطته      

    دخل بصورة حامسة حلل هذه املسألة.التحكيمية والت

ــة الــيت       وأكــد األمــني العــام أن العزميــة السياســية القوي
أبــداها الــس علــى دفــع عمليــة الســالم اإليفواريــة ال بــد أن    
ــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت    يقابلـــها تقويـــة منـــاظرة يف عمليـ

 ١٦٣٣ديفوار، حىت يتسىن حتقيق األهداف الواردة يف القـرار  

ــى    ). وحــ٢٠٠٥( ــى املوافقــة علــى توصــياته عل ث الــس عل
تحــدة يف كــوت ديفــوار، وجــه العجــل بتعزيــز عمليــة األمــم امل

ــا ــب (     مبـ ــأربع كتائـ ــوات بـ ــوام القـ ــادة قـ ــمل زيـ  ٣ ٤٠٠يشـ
جندي)، والنشر الفوري لثالث وحدات إضافية من وحـدات  

مــن ضــباط الشــرطة  ١٠٠فــرداً)، و  ٣٧٥الشــرطة املشــكلة (
والية عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت     املدنية. وأوصى بتمديد 

، ٢٠٠٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢٤شهراً حىت  ١٢ديفوار لفترة 
لتغطية الفترة اليت تعقب االنتخابات تغطية كافية. ويف اخلتام، 
كرر تأكيـد احلاجـة إىل الـدعم املـايل مـن أجـل التنفيـذ الفعـال         

ا سـيم  خلارطة الطريق من أجل عمليـة السـالم اإليفواريـة، وال   
فيما يتعلـق بربنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج        
والعملية االنتخابيـة، وناشـد جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة أن       
ينظــــرا يف اإلذن بتمويــــل مكتــــب املمثــــل الســــامي املعــــين      

  باالنتخابات من االشتراكات املقررة.  

كـــــــانون  ١٩، املعقـــــــودة يف ٥٣٥٠ويف اجللســـــــة   
ــاير  ــر املــذكور أعــاله يف   ، أ٢٠٠٦الثاين/ين درج الــس التقري

جدول أعماله ووجه دعوة إىل ممثل كوت ديفـوار للمشـاركة   

يف املناقشــة. مث أدىل الــرئيس (مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة) ببيــان  
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )١٠٢(باسم الس

يـة  أدان بشدة اهلجمـات العنيفـة الـيت تعرضـت هلـا مـؤخراً عمل        
ديفوار ومرافق املنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة     األمم املتحدة يف كوت

يف كوت ديفـوار مـن جانـب مليشـيات الشـوارع واجلماعـات األخـرى        
  وحمرضيهم؛ “بالوطنيني الفتيان”املرتبطة 

أهــاب جبميــع اإليفــواريني االمتنــاع عــن أي عمــل عـــدائي،         
الكراهية الـيت تبـث يف   وطلب اإلاء الفوري هلذا العنف وجلميع رسائل 

  املتحدة؛    وسائط اإلعالم وخاصة اهلجمات على األمم

ــرئيس        ــادة الـ ــا بقيـ ــطَّلع ـ ــيت يضـ ــة الـ ــة العاجلـ ــب باملهمـ رحـ
  أوباساجنو يف أبيدجان؛  

ــة      أكــد أن احــتالل مرافــق حمطــة اإلذاعــة والتلفزيــون اإليفواري
املصـاحلة   يشكل اعتداء على حرية اإلعالم وحياده وخرقاً ملبادئ عمليـة 

  الوطنية، وللقرارات السابقة لس األمن واتفاقات السالم؛

  كرر تأييده التام لرئيس الوزراء، السيد تشارلز كونان باين.    
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٥٢القرار   

ــته  ــانون  ٢٤ املعقـــــــودة يف ٥٣٥٤يف جلســـــ كـــــ

    ٢٠٠٦الثاين/يناير 

نون كــــــــا ٢٤، املعقــــــــودة يف ٥٣٥٤يف اجللســــــــة   
ــاير  ــدول    ٢٠٠٦الثاين/ينـ ــرى يف جـ ــرة أخـ ــس مـ ، أدرج الـ

أعماله التقرير املرحلي السـابع لألمـني العـام عـن عمليـة األمـم       
ه دعـوة إىل ممثـل كـوت    ، ووجـ )١٠٣(املتحـدة يف كـوت ديفـوار   

ديفوار للمشاركة يف املناقشة. ووجه الرئيس (مجهورية ترتانيـا  
، وإىل رســـالة )١٠٤(املتحــدة) انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرار     

__________ 

 .S/PRST/2006/2انظر   )١٠٢(

 .S/2006/2انظر   )١٠٣(

 .S/2006/41انظر   )١٠٤(
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موجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٦كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٠مؤرخـــة 
    .)١٠٥(الس من ممثل كوت ديفوار

مث طرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع     
ــرار    ــرر  ٢٠٠٦( ١٦٥٢ودون مناقشــة بوصــفه الق ــذي ق )، ال

مبوجبــه الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق    
  ة أمور منها:  األمم املتحدة، مجل

ــرر    ــيت متديد والقـ ــعملية األمم املتحيـ ــدة يف كــ ــوت ديفــ وار ــ

  ؛  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥سية اليت تدعمها حىت ـوات الفرنـوالق

 ١٦٠٩رار ـــ ن القـــ م ٣رة ـــ ام الفقـــ ل بأحكـــ د العمـــ متديقرر   
  ؛  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ١٥) حىت ٢٠٠٥(

دة ــــ م املتحــــ ة األمــــ ام عمليـــهاء مـــه إبقـــن اعتزامـــعأعرب   
  قيد االستعراض.  قواا وار ومستوى ـــوت ديفـــيف ك

  
) الذي اختـذه جملـس األمـن    ٢٠٠٦(١٦٥٧القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٣٦٦يف جلســــــ ــباط/ ٦املعقــــــ  شــــــ

    ٢٠٠٦  فرباير

ــة    ــودة يف ٥٣٦٦يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٦، املعقـــ شـــ
٢٠٠٦خــــة لــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤر، أدرج ا

ــيس    ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ١ موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئ
ــه   )١٠٦(جملــس األمــن . ويف تلــك الرســالة، قــال األمــني العــام إن

يعتزم، ريثما ينظر جملس األمن مرة أخرى يف توصياته املتعلقـة  
بتعزيز عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، أن ينقل، بصـفة  

واحدة ووحدة شـرطة   قد يصل إىل كتيبة مشاة آلية مؤقتة، ما
__________ 

، اليت وجه ا ممثل كـوت ديفـوار انتبـاه    S/2006/43انظر الرسالة   )١٠٥(
الس إىل بعض أوجه سوء الفهم البالغ فيما يتصل بتنفيذ القرار 

قـد ينـال مـن عمليـة السـالم      ”)، وهو سوء فهـم  ٢٠٠٥(١٦٣٣
 يعاجل بشكل مالئم.  إن مل “بشكل خطري

 .S/2006/71انظر   )١٠٦(

ــة     ــا إىل عملي ــة األمــم املتحــدة يف ليربي مشــكلة واحــدة مــن بعث
  األمم املتحدة يف كوت ديفوار ملدة مبدئية من ثالثة أشهر.  

ووجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه الــس إىل    
؛ مث طرحه للتصـويت، واعتمـد   )١٠٧(مشروع قرار قدمته فرنسا

ــفه   ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــرار باإلمجـ )، ٢٠٠٦( ١٦٥٧القـ
الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجب الفصـل السـابع مـن    

    ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

ام بــــأن ينقــــل فــــوراً مــــن بعثــــة قــــرر أن يــــأذن لألمــــني العــــ  
املتحـدة يف ليربيـا إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار قـوة          األمم

، مـن أجـل   ٢٠٠٦ مـارس  آذار/ ٣١قصى سرية مشـاة، حـىت   قوامها األ
توفري تغطية أمنية إضـافية ملـوظفي األمـم املتحـدة وممتلكاـا، ومـن أجـل        

إىل عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف    االضـــطالع باملهـــام األخـــرى املســـندة   
ديفوار، دون أن ميس ذلك بأي قـرار يتخـذه الـس يف املسـتقبل      كوت

يف ليربيـا ومسـتوى قواـا،    فيما يتعلق بتجديد والية بعثة األمـم املتحـدة   
  وأي متديد إضايف لعملية النقل املذكورة أعاله؛  

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.    
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٣املعقودة يف  ٥٣٧٨

ــة    ــودة يف ٥٣٧٨يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٣، املعقــ شــ
ــرئيس (الوال٢٠٠٦ ــم    ، أدىل الــ ــان باســ ــدة) ببيــ ــات املتحــ يــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )١٠٨(الس

أكد من جديد دعمـه الكامـل للفريـق العامـل الـدويل وأعـرب         
 شــباط/  ١٧لصــادر عنــه املــؤرخ    عــن تأييــده للــبالغ النــهائي الرابــع ا    

  ؛  ٢٠٠٦  فرباير
__________ 

 .S/2006/73انظر   )١٠٧(

 .S/PRST/2006/9انظر   )١٠٨(
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 أعرب أيضاً عن تأييده للتحكيم الـذي قـام بـه املمثـل السـامي       
املعين باالنتخابات والذي قضي بـأن انتخـاب مكتـب اللجنـة االنتخابيـة      

  املستقلة كان ممتثالً التفاق بريتوريا؛  

حث األطـراف اإليفواريـة علـى كفالـة قيـام اللجنـة االنتخابيـة          
  املستقلة بعملها بصورة فعالة يف أقرب وقت ممكن؛  

ســــــتقالل وحيــــــاد اإلذاعـــــــة   أكــــــد وجــــــوب ضـــــــمان ا    
  يفواري؛  اإل  والتلفزيون

ــودة         ــهل عـ ــى أن تسـ ــة علـ ــة اإليفواريـ ــلطات الدولـ ــث سـ حـ
  الوكاالت واملنظمات اإلنسانية، وخباصة يف الغرب.  

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩املعقودة يف  ٥٤٠٠

آذار/مـــــارس  ٢٩، املعقـــــودة يف ٥٣٩٩يف اجللســـــة   
ه وزير خارجيـة كـوت   ، استمع الس إىل بيان أدىل ب٢٠٠٦

ديفــوار. وأشــار الــوزير إىل أن احلالــة العامــة يف بلــده، بــالرغم  
من أعمال العنف اليت جـرت يف أبيـدجان ويف غـرب البلـد يف     
منتصف شـهر كـانون الثاين/ينـاير، تبعـث علـى االرتيـاح منـذ        

. ٢٠٠٥تشكيل احلكومـة اجلديـدة يف كـانون األول/ديسـمرب     
ياموسوكرو ملواصـلة دفـع عمليـة     وذكر أن اجتماعني عقدا يف

الســالم، ومهــا حلقــة دراســية حكوميــة لتحديــد طرائــق تنفيــذ  
خارطــة الطريــق، واجتمــاع قمــة مائــدة مســتديرة مبشــاركة       
الزعمـاء السياسـيني الرئيســيني األربعـة يف كـوت ديفــوار. ويف     
اجتمــاع القمــة املــذكور، اختــذ الزعمــاء عــدداً مــن القــرارات.  

) ودستور كـوت ديفـوار   ٢٠٠٥( ١٦٣٣والحظوا أن القرار 
منســجمني، وحثــوا رئــيس الدولــة ورئــيس الــوزراء علــى   غــري

ــول مالئمــة لتفــادي حــدوث أي   ــة   إجيــاد حل تضــاربات حمتمل
فيما يتعلق بتنفيذ سلطات كل منـهما. وحثـوا رئـيس الـوزراء     
على التشاور مع األطراف املعنية بغية حتديـد سـلطات أعضـاء    

ــة املســت  قلة وقواعــدها اإلجرائيــة، حــىت ميكــن  اللجنــة االنتخابي
ــة.       ــة وشــفافة وجــديرة بالثق ــة نزيه ــات بطريق ــيم االنتخاب تنظ

واتفقــوا علــى أن جيتمعــوا بشــكل متكــرر لضــمان إدارة احليــاة 
  والدميقراطية.    السياسية يف بيئة هادئة، مع احترام قيم األخوة

والحظ الوزير ما شهِد على الفور من تقـدم حمـرز يف     
ــذ القــ  ــد    ٢٠٠٥( ١٦٣٣رار تنفي ــد عق ــق بع ــة الطري ) وخريط

االجتماعني. فقد بدأت اللجنة االنتخابية املستقلة عملـها بعـد   
شهور من األحـوال غـري املؤكـدة؛ وعـاد األمـني العـام للقـوى        
اجلديـــدة إىل أبيـــدجان بعـــد غيـــاب دام ســـبعة عشـــر شـــهراً؛   
وبــدأت احلكومــة عمليــة االنتخابــات وحتديــد اهلويــة، وســيتم   

العمليــتني بشــكل متــزامن. وباإلضــافة إىل ذلــك، أصــبح جنــاز إ
باإلمكان أيضاً البدء جزئياً بعملية إعادة بسط إدارة الدولـة يف  
جمـــاالت التعلـــيم ضـــمن املنـــاطق اخلاضـــعة لســـيطرة القـــوات   
اجلديدة. وشدد الوزير على ضرورة توطيد منـاخ الثقـة احلـايل    

كــد علــى  لكفالــة أن يكــون التقــدم احملــرز ال رجعــة فيــه، فأ     
وجــوب تســوية املســائل األمنيــة علــى ســبيل األولويــة، وأن       
إحدى أكثر املهام إحلاحاً يف هذا الصـدد هـي حتسـني ظـروف     
اجلنود يف اجليش الوطين. وأبلغ الس أيضـاً بإنشـاء جلنـة بـني     

  الوزارات لتنسيق العمل اإلنساين على النطاق الوطين.  

الســالم ورغــم أن الــوزير أكــد مــن جديــد أن عمليــة     
واملصــاحلة اختــذت منعطفــاً إجيابيــاً، فقــد شــدد علــى أن هنــاك   
الكــثري الــذي يــتعني القيــام بـــه، مبــا يف ذلــك متويــل العمليـــة        
االنتخابية يف مجيع املراحل؛ واالنتهاء من عملية نـزع السـالح   
والتسريح وإعادة اإلدماج؛ وتعزيز األمن يف مجيع أحنـاء البلـد،   

دود مـع ليربيـا؛ وتسـوية املشـاكل     ال سيما يف الغرب علـى احلـ  
اإلنسانية ودعم حقـوق اإلنسـان؛ وتعزيـز قـدرات املؤسسـات      
القضـــائية؛ وختفـــيض املعـــدل املرتفـــع للبطالـــة بـــني الشـــباب؛  
وإعــادة الالجــئني واألشــخاص املشــردين. ويف اخلتــام، أعــرب  
الوزير عن عظيم األمل يف تعيني ممثل سام جديـد لالنتخابـات   

، وأشــار إىل أن حكومتــه تؤيــد اقتــراح  يف أقــرب وقــت ممكــن 



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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األمـــني العـــام تعزيـــز قـــوام عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت   
  .  )١٠٩(ديفوار، وتلتمس من الس أن ينظر فيه بشكل إجيايب

آذار/مــــارس  ٢٩، املعقــــودة يف ٥٤٠٠ويف اجللســــة   
ديفــوار إىل املشــاركة فيهــا،  ، والــيت دعــي ممثــل كــوت٢٠٠٦

. ويف مجلــة )١١٠() ببيــان باســم الــسأدىل الــرئيس (األرجنــتني
  ما أورده الس يف البيان أنه:  

البيـان   لكامـل للفريـق العامـل الـدويل وأيـد     أعـرب عـن دعمـه ا     
  ؛  ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٧اخلتامي اخلامس الصادر عن الفريق يف 

ــع        ــاء جبميـ ــى الوفـ ــوار علـ ــوت ديفـ ــاء كـ ــس زعمـ ــث الـ حـ
 ياموســــــوكرو يف ك الــــــيت قُطعــــــت يفالتزامــــــام، وال ســــــيما تلــــــ

، وعلى العمـل سـريعاً مـن أجـل تنفيـذ خريطـة       ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٨
الطريق حبسن نية وبروح من الثقة متهيداً إلجراء انتخابات حـرة ونزيهـة   

  ؛  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١وعلنية وشفافة حبلول 

شدد على أن مـن امللـح إحـراز تقـدم يف عمليـة حتديـد اهلويـة،          
االنتخابية والشـروع يف برنـامج نـزع السـالح والتسـريح       ووضع القوائم

  وإعادة اإلدماج؛  

دعا البلدان املاحنة إىل تقدمي كل مـا يلـزم مـن دعـم إىل رئـيس        
  الوزراء بغية التنفيذ الكامل والفوري خلريطة الطريق؛  

  الغرب؛    ب عن قلقه الشديد إزاء احلالة يفكرر اإلعرا  

ــة األمــم املتحــدة يف كــ     وت ديفــوار علــى مواصــلة  حــث عملي
انتشارها يف هذه املنطقة؛ ودعـا أيضـاً إىل إعـادة هـذه املنطقـة إىل كنـف       

  السلطة املدنية؛  

أدان بشدة استمرار انتهاكات حقوق اإلنسـان، واالعتـداءات     
على أعضاء احلكومة، ووجود العوائق اليت تعترض حريـة حتـرك القـوات    

   وسائل اإلعالم؛  احملايدة، والتحريض على الكره والعنف يف
__________ 

 .٦-٢، الصفحات S/PV.5399انظر   )١٠٩(

 .S/PRST/2006/14انظر   )١١٠(

طلب إىل سلطات كوت ديفوار العمـل، يف اتصـال وثيـق مـع       
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، علـى اختـاذ مجيـع اخلطـوات بغيـة      

  ديفوار.  احلفاظ على استقاللية إذاعة وتلفزيون كوت
  

 ٥٤٢٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦  نيسان/أبريل ٢٧املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٢٦يف اجللســـــ ــان/ ٢٧، املعقـــــ  نيســـــ

، اســتمع الــس إىل بيــان أدىل بــه رئــيس وزراء ٢٠٠٦ أبريــل
ــده      ــام يف بل ــذي أكــد جمــددا أن الوضــع الع ــوار، ال كــوت ديف

يزال مرضيا نسـبيا، علـى الـرغم مـن أن األحـداث ال تسـري        ال
ــياق،  ذلـــكيف قـــال بالســـرعة الـــيت كـــان يرجوهـــا. و  إن السـ

ــة اختــذت  ــة إىل املصــاحلة    احلكوم ــادرات الرامي ــن املب ــد م العدي
كـان أبرزهـا االجتماعـان    وإعادة أجـواء الثقـة بـني األطـراف،     

إىل إحـراز  وأديـا   عقدا يف ياموسـوكرو يف شـباط/فرباير  اللذان 
تقدم كـبري يف اـاالت السياسـية والعسـكرية واإلداريـة. ففـي       

ادة احلــوار بــني القــ  إعــادة اــال السياســي، ســامهت عمليــة    
السياسـيني يف تبديــد أجــواء عــدم الثقــة الــيت فرقــت بينــهم ويف  
إزالة العوائق اليت حتول دون تنفيذ االتفاقات املختلفـة والقـرار   

) وخريطــة الطريــق. ويف اــال العســكري،    ٢٠٠٥( ١٦٣٣
كانـت قـد   استأنفت األطراف املتحاربة السابقة احملادثات اليت 

لصـعيد اإلداري، فيتوقـع   توقفت منذ أكثر من عام. أمـا علـى ا  
ــوطين       ــيم ال ــاعي التعل ــة يف قط ــادة نشــر الســلطات احلكومي إع
والتعلـيم العـايل يف املنـاطق اخلاضـعة لسـيطرة القـوى اجلديــدة.       

ينبغـي  ذلـك احلـني   أن التقدم احملـرز حـىت   ذكر رئيس الوزراء و
مـن خـالل تعزيـز منـاخ مـن       العمل علـى عـدم تراجعـه وذلـك    

القلـق الـذي أعـرب    ه األمـني العـام   معربان عـن مشـاطرت  الثقة، 
علـــق بعمليــــة األمــــم املتحــــدة يف  عنـــه يف تقريــــره الثــــامن املت 

إزاء العواقـــب الــيت قـــد تنشــأ نتيجـــة أي    )١١١(ديفــوار  كــوت 
__________ 

  .S/2006/222انظر   )١١١(
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تأخريات أخـرى يف تنفيـذ املواعيـد احملـددة الرئيسـية يف القـرار       
) وخريطة الطريق. وأفاد بأن مناخاً آمنـاً مـن   ٢٠٠٥( ١٦٣٣
ن كفالتـه إال بوجـود عسـكري أكـرب وقـادر أيضـاً       ميك الثقة ال

علـــى أن يشـــكل قـــوة رادعـــة، مؤكـــداً علـــى ضـــرورة تعزيـــز 
ــم املتحــدة يف       ــة األم ــة لعملي ــة واملالي ــدرات البشــرية واملادي الق
كـــوت ديفـــوار. ويف اخلتـــام، أشـــار رئـــيس الـــوزراء إىل أن      

يتمثـل يف   ة بلـده اهلاجس الرئيسي جلميع اإليفـواريني وحلكومـ  
ــط يف     وجــوب ضــ  ــيس فق ــد، ل ــاء البل ــع أحن ــن يف مجي مان األم

أبيدجان، ولكن أيضا يف املنطقة الغربية ويف بواكيـه. ولـذلك،   
ــزرق      ــه يف أن يكــون عــدد أصــحاب اخلــوذ ال أعــرب عــن أمل
اإلضافيني لتعزيز عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار أقـرب   

  .  )١١٢(األمني العامالذي يطلبه ما ميكن إىل العدد 

ــة ويف اجل   ــودة يف  ،)١١٣(٥٤٢٨لسـ ــان/ ٢٧املعقـ  نيسـ

، والــيت حضــرها رئــيس وزراء كــوت ديفــوار،   ٢٠٠٦أبريــل 
ويف مجلـــة  .)١١٤(أدىل الـــرئيس (الصـــني) ببيـــان باســـم الـــس 

  أورده الس يف البيان أنه:    ما

أعـرب عــن دعمــه الكامــل للفريــق العامــل الــدويل وعــن تأييــده    
  ؛  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٠يف  للبيان اخلتامي السادس الصادر عن الفريق

أعرب عن قلقه العميـق إزاء التـأخر اخلطـري يف تنفيـذ برنـامج      و  
وإعـادة اإلدمـاج وعمليـة حتديـد اهلويـة؛ وشـاطر        والتسريحنزع السالح 

مـن تقريـره املـؤرخ     ٧٤األمني العـام القلـق الـذي أعـرب عنـه يف الفقـرة       
ــة أي إزاء العواقــــب الــــيت قــــد تنشــــأ نت  ٢٠٠٦نيســــان/أبريل  ١١ يجــ

    ؛تأخريات أخرى يف تنفيذ املواعيد احملددة الرئيسية خلريطة الطريق
__________ 

  .٥-٢، الصفحات S/PV.5426انظر    )١١٢(
ــودة كجلســة خاصــة يف   ،٥٤٢٧يف اجللســة   )١١٣(  نيســان/ ٢٧املعق

ــل  ــيس وزراء  ، ٢٠٠٦أبريــــ ــاء الــــــس ورئــــ ــادل أعضــــ تبــــ
  ديفوار اآلراء.  كوت

  .S/PRST/2006/20انظر   )١١٤(

الـوزراء وحكومـة املصـاحلة الوطنيـة الـيت يقودهـا        رئـيس دعا و  
إىل اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة علـى الفـور لتنفيـذ عمليـة نـزع السـالح           

  والتسريح وإعادة اإلدماج وعملية حتديد اهلوية يف آن معاً؛  

مـن القـرار    ١٠لفريق العامل الدويل أيضاً، وفقا للفقـرة  دعا او  
ــد    ٢٠٠٥( ١٦٣٣ ــات أو صــعوبات ق ــأي عقب ــس ب ــغ ال )، إىل أن يبل

  يواجهها رئيس الوزراء يف االضطالع مبهامه.  
  

 ٥٤٤٢لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤املعقودة يف 

ــدم األ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١١يف    ــام إىل  ، ق ــني الع م
الــــس التقريــــر الثــــامن عــــن عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف        

األمــني العــام يف ذلــك التقريــر أن  وذكــر  .)١١٥(ديفــوار كــوت
املبادرات املتخذة مـؤخرا مـن قبـل رئـيس الـوزراء قـد أعطـت        
زمخا جديدا لعملية السالم اإليفواريـة. ورحـب بآليـات تنفيـذ     

قة الدراسـية الـيت نظمتـها    خريطة الطريق اليت أُنشئت أثناء احلل
احلكومة واجتماع الزعماء اإليفواريني يف شـهر شـباط/فرباير،   

تزال ماثلـة أمـامهم. ويف    ولكنه حذر من أن حتديات كبرية ال
الســياق، أكــد األمــني العــام أنــه ال ميكــن تعزيــز التقــدم     ذلــك

إال باختــاذ إجــراءات إضــافية ملموســة  ذلــك احلــنياحملــرز حــىت 
وع يف تنفيــذ برنــامج نــزع الســالح والتســريح  وديناميــة للشــر

وإعادة اإلدماج وحل امليليشيات وإعـادة بسـط سـلطة الدولـة     
والتحضــري لالنتخابــات. وحــث األطــراف اإليفواريــة علــى أن 
توافق دون تأخري على طرائق تنفيذ عملية حتديد اهلويـة ملـا هلـا    
 من أمهية بالغة، وأضاف أن األمم املتحدة مسـتعدة للمسـاعدة  
يف هذا الصـدد. وعبـر عـن خشـيته أن يظـل الوضـع األمـين يف        

دامــت امليليشـــيات   كــوت ديفــوار هشـــا وقــابال للتفجــر مـــا    
والوطنيون الشباب يف حالـة اسـتنفار، مشـدداً علـى أن عمليـة      

__________ 

)١١٥(  S/2006/222١٦٠٣قرار ، املقدم عمال بال )٢٠٠٥.(  
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نزع السـالح، مبـا يف ذلـك نـزع سـالح امليليشـيات، جيـب أن        
  تبدأ على الفور.  

ل إكمــال عمليــة وأشــار األمــني العــام إىل أنــه مــن أجــ  
السالم البالغة التعقيد، فإن األمر سيقتضي حشد مـوارد هائلـة   
ــادئ واألهــداف       ــة باملب ــراف اإليفواري ــن األط ــاً م ــاً تام والتزام
املنصوص عليها يف اتفاقـات السـالم وقـرارات الـس. وشـدد      
على أن الفرصة املتاحة للتنفيذ الكامـل خلريطـة الطريـق ضـيقة     

أي مزيد من التأخري أو العراقيـل يف عمليـة   للغاية، ونبه إىل أن 
ــت     ــات يف الوقـ ــيم االنتخابـ ــق تنظـ ــأنه أن يعيـ ــن شـ ــالم مـ السـ

. وجــدد ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١املناســب حبلــول  
األمني العام مناشدته للمجلس إيـالء اعتبـار إجيـايب للتوصـيات     

ــأن ت  ــدمها بشـــ ــيت قـــ ــدة يف   الـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ ــز عمليـــ عزيـــ
حنو ما ورد يف تقريـره السـابع بشـأن     على ،)١١٦(ديفوار كوت

آذار/مـارس   ٢٢هذه العملية وجدد ذكره يف رسـالته املؤرخـة   
وشــدد علــى أن القالقــل  .)١١٧(الــيت وجههــا إىل رئــيس الــس

جـاءت   ٢٠٠٦د يف شـهر كـانون الثاين/ينـاير    ها البلاليت شهد
ــة     لتؤكــد أكثــر علــى ضــرورة تعزيــز القــدرات التنفيذيــة لعملي

يف كوت ديفوار، حبيث تتمكن لـيس مـن تأديـة     األمم املتحدة
واليتها األصلية مبزيد من الفعالية فحسب، بل أيضا من تأديـة  
املهام الصعبة الواردة يف خريطـة الطريـق. وحـث األمـني العـام      
األطراف اإليفوارية على اختـاذ تـدابري ملموسـة لضـمان حريـة      

ار، التنقــل وعمليــات مجيــع املــوظفني الــدوليني يف كــوت ديفــو
وأعــرب عــن أملــه يف أن يتحمــل أولئــك الــذين يعتــدون علــى  
األمــم املتحــدة عواقــب أفعــاهلم شخصــيا. وأعــرب أيضــا عــن   

انعدام األمـن يف كـوت ديفـوار    امتداد قلقه البالغ إزاء احتمال 
  إىل املنطقة دون اإلقليمية، وال سيما إىل ليربيا.  

__________ 

)١١٦(  S/2006/2.  
)١١٧(  S/2006/184.  

ــة    ــودة يف ٥٤٤٢ويف اجللســـ ــايو  ٢٤، املعقـــ أيار/مـــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٦

الثــــامن املــــذكور أعــــاله عــــن عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف       
ممثــل كــوت ديفــوار للمشــاركة يف  ودعــا ،)١١٨(ديفــوار كــوت

 .)١١٩(املناقشة. مث أدىل الـرئيس (الكونغـو) ببيـان باسـم الـس     

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

لكامـل للفريـق العامـل الـدويل وأيـد البيـان       أعـرب عـن دعمـه ا     
  ؛  ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩عن الفريق يف  الصادراخلتامي السابع 

حــث دوائــر املــاحنني علــى تقــدمي املــوارد املاليــة الضــرورية        و  
  االنتخابات؛للممثل السامي املعين ب

عــن قلقــه البــالغ إزاء التــأخر الشــديد يف تنفيــذ    التعــبريجــدد و  
  خريطة الطريق؛

ــادة   أعمـــالأدان بقـــوة و   ــة ضـــد املـــدنيني والقـ العنـــف املرتكبـ
السياســيني؛ وطالــب مجيــع األطــراف باالمتنــاع عــن التحــريض علــى        

  د املسؤولني عن العنف ومعاقبتهم؛العنف، ودعا السلطات إىل حتدي

حث مجيع األطراف على التعاون الوثيـق مـع رئـيس الـوزراء     و  
نتخابات حـرة ومفتوحـة ونزيهـة    إلجراء ا املواتيةمن أجل يئة الظروف 

  ؛  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١حبلول 

تـدابري حمـددة اهلـدف سـتتخذ ضـد األشـخاص        أنأكد علـى  و  
    الذين يعيقون تنفيذ عملية السالم.

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٨٢القــــرار   

 حزيـران/   ٢املعقـودة يف   ٥٤٥١األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٦يونيه 

ــة    حزيران/يونيــــه  ٢عقــــودة يف ، امل٥٤٥١يف اجللســ
الـــس ممثـــل كـــوت ديفـــوار للمشـــاركة يف      دعـــا، ٢٠٠٦

__________ 

)١١٨(  S/2006/222.  
)١١٩(  S/PRST/2006/23.  
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املناقشة. ووجه الـرئيس (الـدامنرك) انتبـاه الـس إىل مشـروع      
موجهـة   ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٥وإىل رسالة مؤرخـة   ،)١٢٠(قرار

وإىل رســالة مؤرخــة  ،)١٢١(مـن األمــني العــام إىل رئــيس الــس 
رئــيس الــس إىل األمــني   موجهــة مــن ٢٠٠٦أيار/مــايو  ٢٢
  .)١٢٢(العام

مث طُرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع     
)، الــذي قــرر ٢٠٠٦( ١٦٨٢دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو

به الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       
  :  ما يلي أمور منها

ــم املتحــدة يف كــوت         ــة األم ــوام عملي ــادة يف ق ــإجراء زي أذن ب
 ١ ٥٠٠، ال تتجــاوز ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٥يفــوار، حــىت د

مــن األفــراد العســكريني  ١ ٠٢٥فــرد إضــايف، مبــا يف ذلــك عــدد أقصــاه 
  من أفراد الشرطة املدنية؛   ٤٧٥ و

أعرب عن نيته إبقـاء مسـتوى األفـراد املناسـب لعمليـة األمـم       و  
ــد   ــوار قيــ ــدة يف كــــوت ديفــ ــة يف  املتحــ ــوء احلالــ ــتعراض، يف ضــ االســ

  ديفوار ويف املنطقة دون اإلقليمية؛  كوت

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.   قررو  
__________ 

)١٢٠(  S/2006/357.  
)١٢١(  S/2006/334       لــس اإلســراعالــيت ناشــد فيهــا األمــني العــام ا ،

ة يف يف توصـــياته املتعلقـــة بتعزيـــز عمليـــة األمـــم املتحـــد بالبـــت 
ــها       كــوت ــن االضــطالع بواليت ــة م ــوار ــدف متكــني البعث ديف

بفعالية يف دعم العمليات الدقيقة لتحديـد اهلويـة ونـزع السـالح     
  يف كوت ديفوار.

)١٢٢(  S/2006/345   لس إىل األمـني العـام أناليت طلب فيها أعضاء ا ،
، التخطيط إلمكانية نشر قـوات إضـافية لتعزيـز    يبدأ، دون إبطاء

  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

 ٥٤٩١لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ١٩، املعقــــــودة يف ٥٤٩١يف اجللســــــة   
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ٢٠٠٦

ــه  ١٢ ــيس     ٢٠٠٦متوز/يولي ــام إىل رئ ــن األمــني الع ــة م موجه
ممثـل كـوت ديفـوار للمشـاركة يف املناقشـة.      دعـا   ،)١٢٣(الس

ــان باســم الــس   ــرئيس (فرنســا) ببي ــة  .)١٢٤(مث أدىل ال ويف مجل
  أورده الس يف البيان أنه:    ما

حـــث مجيـــع األطـــراف اإليفواريـــة علـــى أن تنفـــذ، بالتنســـيق    
تزاماا اليت تعهـدت ـا يف االجتمـاع    ، مجيع الاحملايدةالوثيق مع القوات 

ــذي عقــد يف ياموســوكرو يف   ــه  ٥ال ــل  ٢٠٠٦متوز/يولي ــى التعجي ، وعل
بتنفيذ خريطة الطريق من أجل يئة الظروف الالزمة إلجـراء انتخابـات   

  تشرين األول/أكتوبر؛   ٣١حرة ومفتوحة ونزيهة وشفافة حبلول 

الكامــــل دعــــا الفريــــق العامــــل الــــدويل إىل رصــــد التنفيــــذ و  
ــع   ــذا مجيـ ــيت اختـ ــرارات الـ ــرافللقـ ــوكرو،   األطـ ــة يف ياموسـ اإليفواريـ
    ؛وإبالغه بتقييمه يف هذا الصدد

أكـد اســتعداده التــام لفــرض تـدابري موجهــة ضــد األشــخاص   و  
  ؛على إعاقة تنفيذ عملية السالم عازمونالذين ثبت أم 

األمــني العــام أن يقــدم إليــه تقريــرا قبــل االجتمــاع  مــنطلــب و  
ملقرر عقـده يف أيلول/سـبتمرب عـن العراقيـل الـيت ال تـزال تعتـرض تنفيـذ         ا

  خريطة الطريق، وعن املسؤولني عن تلك العراقيل؛  

أعرب عن دعمه الكامل للفريق العامل الـدويل، وأيـد البيـان    و  
  ؛  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٣اخلتامي الثامن الصادر عن الفريق يف 

ــرر و   ــه الكامــل للممثــل ا   تأكيــدك خلــاص لألمــني العــام   دعم
  واملمثل السامي املعين باالنتخابات.  

__________ 

)١٢٣(  S/2006/516    ا البيان الصادر عـن االجتمـاع الرفيـع اليت أحيل ،
 وعقـد  املستوى بشأن كوت ديفوار الذي دعا إليه األمـني العـام  

  .٢٠٠٦متوز/يوليه  ٥كرو يف يف ياموسو
)١٢٤(  S/PRST/2006/32.  
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 ٥٥٠٥لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٥٠٥يف اجللســ ــطس  ٧، املعقــ آب/أغســ
لمشـاركة فيهـا، وجـه    ل، اليت دعي ممثل كوت ديفـوار  ٢٠٠٦

   ــاه أعضــاء ا ــا) مــرة أخــرى انتب ــرئيس (غان لــس إىل رســالة  ال
موجهــة مــن األمــني العــام إىل  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٢مؤرخــة 

وإىل رســـــالة ثانيـــــة مؤرخـــــة  ،)١٢٥(رئـــــيس جملـــــس األمـــــن
وبعــد ذلــك، أدىل ببيــان باســم     .)١٢٦(٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٢٦

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:   .)١٢٧(الس

ــن     ــرب ع ــالغأع ــيت ارتكب    ب ــف ال ــال العن ــق وأدان أعم ــها القل ت
جمموعـات منظمـة، وال سـيما الوطنيـون الشـباب، األمـر الــذي أدى إىل       

متوز/يوليـه علـى    ٢٤مقتل مدنيني، وأدان كذلك اهلجوم الذي وقع يوم 
  املمثل السامي املعين باالنتخابات؛  

متوز/يوليـه يف مبـاين إذاعـة وتلفزيـون      ١٥أحداث  أيضاأدان و  
  كوت ديفوار؛  

ىل تعزيـز التـدابري األمنيـة يف إذاعـة     اإليفواريـة إ  السلطاتدعا و  
  وتلفزيون كوت ديفوار؛  

طالـب بـأن تعمــل قـوات الـدفاع واألمــن يف كـوت ديفــوار،      و  
فيها احلرس اجلمهوري، يف إطار القانون الـوطين ويف مجيـع األوقـات     مبا

  لكفالة األمن التام للسكان؛

اعترب أنـه مـن الضـروري نشـر أكـرب عـدد ممكـن مـن احملـاكم          و  
  قلة يف مجيع أحناء كوت ديفوار.  املتن

__________ 

)١٢٥(  S/2006/516.  
)١٢٦(  S/2006/584  ا البيـان الـذ ي أصـدره الفريـق العامـل    ، اليت أحيل

يف الـذي عقـد    الدويل يف كوت ديفوار عقـب اجتماعـه التاسـع   
  .٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٠أبيدجان يف 

)١٢٧(  S/PRST/2006/37.  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٠٨القــــرار   

 أيلـول/  ١٤املعقـودة يف   ٥٥٢٤األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٦سبتمرب 

 أيلــــــــول/ ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٥٢٤يف اجللســــــــة   

، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة ٢٠٠٦ ســــبتمرب
موجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ١٤مؤرخــة 

 ١٥٧٢مـــن مـــن رئـــيس اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار       األ

) بشأن كوت ديفوار، حييل ا التقرير النهائي لفريـق  ٢٠٠٤(
ــر،  و .)١٢٨(اخلــرباء املعــين بكــوت ديفــوار   ــك التقري  ذكــريف ذل

الفريـــق أنـــه بـــالرغم مـــن عـــدم وجـــود دليـــل علـــى حـــدوث   
انتــهاكات جســيمة لتــدابري جملــس األمــن، فقــد كانــت اللجنــة  

ة إىل معاجلــة عــدد مــن احلــوادث الــيت يعتقــد أــا   حباجــة ماســ
كانـت تشـكل انتــهاكات. ورأى أن عمليـة التفتــيش مـن قبــل     
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار جيــب أن يعــاد النظــر   

 ةفيها، حمذراً مـن سـهولة االلتفـاف علـى نظـام الرصـد يف حالـ       
ــة الســالم يف كــوت ديفــوار.    حــدوث تــدهور خطــري يف عملي

ســـتهداف ثالثـــة أفـــراد إيفـــواريني يف شـــباط/فرباير ا قــال إن و
اســتهداف ولكــن ، امهــدئتــأثريه كــان بــدا آنــذاك أن  ٢٠٠٦

وجـود أنظمـة مطبقـة وفعالـة      مـع عـدم  اللجنة ألفـراد إضـافيني   
  للرصد واالمتثال ميكن أن يؤدي إىل نتائج عكسية.  

وقد دعي ممثل كوت ديفـوار للمشـاركة يف املناقشـة.      
 ،)١٢٩(ونـان) انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار     ووجه الرئيس (الي

دون مناقشـة  بـ للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع و    طرح بعد ذلـك 
ــرار   ــفه القـ ــس،   ٢٠٠٦( ١٧٠٨بوصـ ــه الـ ــرر بـ ــذي قـ )، الـ

 متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة أمـور منـها       
  :  يلي  ما

__________ 

)١٢٨(  S/2006/735.  
)١٢٩(  S/2006/736.  
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ــق اخلـــ     ــة فريـ ــد واليـ ــرر متديـ ــىت قـ ــانون األول/ ١٥رباء حـ  كـ
ــب ٢٠٠٦ ديســمرب ــة     إىل، وطل ــدابري اإلداري ــام أن يتخــذ الت ــني الع األم

  الالزمة لذلك؛  

طلب إىل فريق اخلرباء تقدمي تقرير خطـي مـوجز إىل الـس،    و  
، عن آخر تطـورات تنفيـذ التـدابري    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١قبل 

ــرارين     ــام القـ ــب أحكـ ــها مبوجـ ــيت فرضـ  ١٦٤٣) و ٢٠٠٤( ١٥٧٢الـ
  ذا الصدد؛  )، مع توصيات يف ه٢٠٠٥(

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  و  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٢١القــــرار   

ــن يف اجللســة   ــودة يف  ٥٥٦١األم تشــرين   ١املعق

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

، قـــدم األمـــني ٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٧يف   
ــم       ــة األم ــي العاشــر عــن عملي ــر املرحل ــس التقري ــام إىل ال الع

األمـني  قـال  يف ذلـك التقريـر،   و. )١٣٠(كوت ديفوار املتحدة يف
بعض التقـدم األويل، واجهـت   حتقيق ، على الرغم من إنهالعام 

عمليــة تنفيــذ القــرارات الــيت اختــذت يف اجتمــاع ياموســوكرو  
ــا     ــع املســــتوى، الــــذي دعــ  متــــوز/ ٥يف إليــــه وعقــــد  الرفيــ

عرقلــة متعمــدة مــن جانــب بعــض القــادة    ،)١٣١(٢٠٠٦ يوليــه
ا أدى إىل مجود جديد. وجنم املـأزق أساسـا عـن    السياسيني، م

ما بني األطراف اإليفواريـة بشـأن مسـائل     خالفات رئيسية يف
أساسية تتعلق بإجراءات إصدار شهادات اجلنسـية ومـا يتصـل    
بذلك من إعداد قوائم النـاخبني. ونتيجـة لـذلك، فـإن املرحلـة      

ــهاء     ــى االنتــ ــارفت علــ ــة شــ ــة الثانيــ ــاالنتقاليــ ــراء بــ دون إجــ
تخابات، على غرار ما حدث يف املرحلة االنتقاليـة األوىل.  االن

ــكويف  ــه      ذل ــى أن ــام عل ــني الع ــى  الســياق، أكــد األم جيــب عل
الحتــاد األفريقــي وجملــس األمــن أن يســتفيدا مــن املقترحــات    ا

__________ 

)١٣٠(  S/2006/821 ١٦٠٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.(  
  .S/2006/516انظر   )١٣١(

املقدمــة مــن زعمــاء اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  
قاليـة احلاليـة يف   املضي قدماً بعد انتهاء املرحلة االنتبشأن سبل 

، وأن يضعا التـدابري الالزمـة   ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١
لتســـريع عمليـــة الســـالم وضـــمان جنـــاح الترتيبـــات االنتقاليـــة 
اجلديدة املزمع تطبيقها. وأعرب عن قناعته الراسـخة بضـرورة   
حتديد مدة الفترة االنتقالية اجلديـدة حتديـدا دقيقـا علـى أسـاس      

ــها   ــالزم لالنت ــزمن ال ــزع الســالح والتســريح     ال ــة ن ــن عملي ء م
وإعادة اإلدماج، وإجراء عملية حتديد اهلويـة علـى حنـو فعـال،     
ــع     ــة يف مجي ــك امليليشــيات، وإعــادة بســط ســلطة الدول وتفكي
أحنــاء البلــد، واالنتــهاء مــن األعمــال التحضــريية لالنتخابــات.  

للقـادة اإليفـواريني أن التمديـد    ذكر أمهية أن يكـون واضـحا   و
لفترة االنتقالية سيكون التمديد األخري. وإذا ما فشـلوا  املزمع ل

مــرة أخــرى يف التحــرك صــوب إجــراء االنتخابــات، ســيكون   
ــاد       ــا واالحتـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــى اجلماعـ علـ
األفريقــي وجملــس األمــن أن ينظــروا يف وضــع ترتيبــات حكــم   

ــة وغــري   ــزة مــن اتمــع   انتقــايل تضــم شخصــيات مرموق متحي
ــدين ال ــراء    املــ ــة وإجــ ــة املتبقيــ ــات االنتقاليــ ــتكمال العمليــ ســ

  االنتخابات اليت كان من املقرر إجراؤها منذ وقت طويل.  

ــي     و   ــه ينبغ ــى أن ــام عل ــني الع ــن أكــد األم ــس األم ، ل
ــيت      ــدف ــات ال ــب العقب ــرات القائمــة وجتن ــى الثغ القضــاء عل

يف حتديــد مجلــة مــن القواعــد    أن ينظــر  ،ووجهــت مــن قبــل  
ســية للمرحلــة االنتقاليــة الثالثــة، كمــا يلــي:  والضــمانات األسا

(أ) تكــون األســبقية لتطبيــق أحكــام الصــكوك الدوليــة الــيت        
توضح الترتيبات اخلاصة بالفترة االنتقالية، مثل قرارات جملـس  

 عـن اختالف قد يوجد األمن وخمتلف اتفاقات السالم، حيثما 
ر ينبغـي أن تتـوف   دستور كوت ديفوار وقوانينها الوطنية؛ (ب)

لــدى رئــيس الــوزراء الســلطة الضــرورية علــى مجيــع املكاتــب   
الصــــلة، فضــــال عــــن قــــوات الــــدفاع واألمــــن   العامــــة ذات

يتعلــق جبميــع املســائل املتصــلة بتنفيــذ خريطــة الطريــق؛    مــا يف
(ج) ينبغي أن يعترب مجيع قـادة قـوات الـدفاع واألمـن والقـادة      
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فيـذ  السياسيني مسؤولني شخصـيا عـن األنشـطة الـيت تعطـل تن     
خريطة الطريق وأن خيضعوا لفرض جزاءات فردية من جانـب  
الس، مع إحالة القضايا األشـد خطـورة إىل احملكمـة اجلنائيـة     
الدوليــــة؛ (د) علــــى مجيــــع األطــــراف الســــماح للســــكان      
اإليفــواريني والقــوات احملايــدة بكامــل حريــة احلركــة يف أحنــاء   

دون بـ ة تامـة  ) ينبغي أن يتمتع رئـيس الـوزراء بسـلط   ـالبلد؛ (ه
قيد لتنفيـذ برنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،        
ــك امليليشــيات، وإعــادة بســط      ــة، وتفكي ــد اهلوي ــة حتدي وعملي
ــزم      ــت، وأن يلتـ ــرب وقـ ــد يف أقـ ــاء البلـ ــة يف أحنـ ــلطة الدولـ سـ
بتخصــيص األمــوال الضــرورية لضــمان تنفيــذ هــذه العمليــات   

و  ٣٥املـــادتني األساســـية؛ و (و) ال ينبغـــي التـــذرع بأحكـــام 
مـا   من دسـتور كـوت ديفـوار، أثنـاء الفتـرة االنتقاليـة، يف       ٤٨

  العمليات األساسية.تلك يتعلق ب

ــدد    ويف   ــة، شـ ــرة االنتقاليـ ــات الفتـ ــق مبؤسسـ ــا يتعلـ مـ
األمــني العــام علــى أنــه ســيكون مــن املهــم إنشــاء فــرقيت عمــل   
حتــت ســلطة رئــيس الــوزراء، ختــتص إحــدامها بإعــادة تشــكيل  

واألمن، وختتص األخـرى بعمليـة حتديـد اهلويـة.      قوات الدفاع
ــة       ــزز يف عملي ــدور مع ــم املتحــدة ب ــأن تضــطلع األم وأوصــى ب

ديفوار، وحث الس على اسـتعراض واليـة    السالم يف كوت
 عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وزيـادة مواردهـا. ويف      

بـد مـن    ما خيص العمليـة االنتخابيـة، أكـد األمـني العـام أنـه ال      
ان أن تتوفر للممثل السـامي لشـؤون االنتخابـات السـلطة     ضم

الختاذ قرارات ملزمة بشأن مجيع املسائل ذات الصـلة بالعمليـة   
مـوارد كافيـة، مبـا يف ذلـك     حيصل مكتبه على االنتخابية، وأن 

األنصــبة املقــررة. وأكــد علــى ضــرورة أن يصــادق مــن خــالل 
النتخابيـة  املمثل السامي على كل مرحلة من مراحـل العمليـة ا  

يف كوت ديفوار. وأخـريا، أشـار األمـني العـام إىل أن اجلماعـة      
االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي ميكنـهما أن     
يضطلعا بدور ال يقل أمهية يف دعم العملية االنتقالية اجلديـدة،  

تني اإلقليميـــتني علـــى حتقيـــق الوحـــدة فيمـــا بـــني ئـــوحـــث اهلي

مية الفاعلـة مـن أجـل ضـمان املواءمـة      الوسطاء واجلهات اإلقلي
بــني مجيــع جهــود الوســاطة والتنســيق بينــها علــى حنــو ســليم.   
ــزم لــس      وأعــرب عــن األمــل يف أن خيــرج مــؤمتر القمــة املعت
ــه     ــدى استعراضـ ــي، لـ ــاد األفريقـ ــابع لالحتـ ــن التـ ــلم واألمـ السـ
للتوصيات احملددة اليت قـدمها قـادة اجلماعـة االقتصـادية لـدول      

بقرارات واضحة تليب الضرورات املختلفـة الـيت    غرب أفريقيا،
  يستوجبها التنفيذ الفعلي والعاجل لعملية السالم.  

تشـــــرين  ١املعقـــــودة يف  ،)١٣٢(٥٥٦١ويف اجللســـــة   
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه التقريـر    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

ــاله و  ــذكور أعـ ــا املـ ــاركة يف   دعـ ــوار للمشـ ــوت ديفـ ــل كـ ممثـ
يس (بريو) انتبـاه الـس إىل مشـروع    ووجه الرئ .)١٣٣(املناقشة

ــرار ــة  ،)١٣٤(قـ ــالة مؤرخـ ــوبر  ١٨وإىل رسـ ــرين األول/أكتـ تشـ
  .)١٣٥(موجهة إىل رئيس الس من ممثل الكونغو ٢٠٠٦

مث طُرح مشروع القـرار للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع       
)، الــذي قــرر ٢٠٠٦( ١٧٢١دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو
ابع مـن امليثـاق، مجلـة    الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـ   ه ب

  :  ما يلي أمور منها
__________ 

تشــرين  ٢٥كجلســة خاصــة يف  ، املعقــودة ٥٥٥٥يف اجللســة   )١٣٢(
، استمع أعضاء الس إىل إحاطـة قـدمها   ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

بيـان أدىل  وكذلك إىل مفوض السلم واألمن باالحتاد األفريقي، 
  به وزير خارجية كوت ديفوار.

  مثّل كوت ديفوار وزير خارجيتها.  )١٣٣(
)١٣٤(  S/2006/854.  
)١٣٥(  S/2006/829        ـا البيـان الـذي اعتمـده جملـس السـلم اليت أحيـل ،

ــي يف جلســته    ــس  ٦٤واألمــن باالحتــاد األفريق ، املعقــودة يف أدي
على مستوى رؤسـاء   ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٧أبابا يف 

  كوت ديفوار.الدول واحلكومات، بشأن احلالة يف 
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أيد قرار جملس السلم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي أن يظـل       
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١رئيسا للدولـة اعتبـارا مـن     غباغبوالرئيس لوران 

  لفترة انتقالية جديدة وأخرية ال تتجاوز مدا اثين عشر شهرا؛   ٢٠٠٦

مـن جتديـد واليـة رئـيس الـوزراء،      أيد قرار جملـس السـلم واأل  و  
 ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١السيد شارل كونـان بـاين، اعتبـارا مـن     

وأخـرية ال تتجـاوز مـدا اثـين عشـر شـهرا، وأيـد         جديـدة لفترة انتقاليـة  
ــوزراء        ــيس ال ــن حــق رئ ــن أال يكــون م ــس الســلم واألم ــرار جمل أيضــاً ق

ــيت ســيجري     ــات الرئاســية ال ــول  ترشــيح نفســه يف االنتخاب ــا حبل تنظيمه
  ؛  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر   ٣١

طالب باالستئناف الفـوري لربنـامج نـزع سـالح امليليشـيات      و  
التـراب الـوطين، وأكـد أن هـذا الربنـامج يشـكل        أرجـاء وحلها يف شـىت  

عنصرا أساسيا يف عملية السالم، وشدد على املسـؤولية الفرديـة لزعمـاء    
ذا كامال؛ وطالب مجيـع األطـراف   امليليشيات عن تنفيذ هذه العملية تنفي

املعنية، وال سـيما القـوات املسـلحة للقـوى اجلديـدة والقـوات        اإليفوارية
املسلحة لكوت ديفـوار، بـأن تشـارك علـى أكمـل وجـه وحبسـن نيـة يف         
أعمال اللجنة الرباعية املسـؤولة عـن اإلشـراف علـى تنفيـذ برنـامج نـزع        

ــز   ــاج وعمليـــــات نـــ ــادة اإلدمـــ ــريح وإعـــ ع ســـــالح الســـــالح والتســـ
  وحلها؛    امليليشيات

طالب مجيع األطـراف اإليفواريـة بوضـع حـد جلميـع أعمـال       و  
ــون أو      ــة أو التلفزي ــف، ســواء يف اإلذاع ــة والعن ــى الكراهي التحــريض عل
غريمها من وسـائط اإلعـالم، وحـث رئـيس الـوزراء علـى أن يضـع دون        

ة إبطاء مدونة سلوك لوسـائط اإلعـالم وينفـذها، وفقـا للقـرارات املتخـذ      
  ولقرار جملس السلم واألمن؛   ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٥يف ياموسوكرو يف 

بـأن تتعـاون مجيـع األطـراف اإليفواريـة تعاونـا كـامال         طالبو  
ــية      ــوات الفرنسـ ــوار والقـ ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ ــات األمـ ــع عمليـ مـ

  تدعمها.    اليت
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٢٦القــــرار   

كـانون   ١٥املعقـودة يف   ٥٥٩١يف جلسـته  األمن 

    ٢٠٠٦ديسمرب /األول

ــمرب   ٤يف    ــانون األول/ديسـ ــني  ٢٠٠٦كـ ــدم األمـ ، قـ
ــة       ــي احلــادي عشــر عــن عملي ــر املرحل ــس التقري ــام إىل ال الع

 قـال يف ذلـك التقريـر،   و .)١٣٦(األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار  
) قـد قوبـل   ٢٠٠٦( ١٧٢١قرار جملس األمـن  إن األمني العام 

ف اإليفواريـة، يف حـني رحبـت    بردود فعل متفاوتة من األطرا
املنطقة دون اإلقليميـة بـه باعتبـاره خطـوة كـربى حنـو األمـام.        

أن بـ  اعتقـاده خرى، أعرب الرئيس غباغبو عن األناحية الومن 
مجيــع خطــط الســالم الــيت وضــعها اتمــع الــدويل حــىت ذلــك   
التاريخ قد باءت بالفشل، وأن الشعب اإليفواري ينبغـي عليـه   

ــه  ــاد حـــل خـــاص بـ ــة. وقـــد اعتـــربت تلـــك   إجيـ ــاء األزمـ إلـ
التصرحيات على العموم مبثابة حماولة للتنصل مـن تنفيـذ القـرار    

خـــرى، رحبـــت القـــوى األناحيـــة ال). ومـــن ٢٠٠٦( ١٧٢١
نــه قــد إاجلديــدة وأحــزاب املعارضــة بــالقرار، مــع قــول األوىل  

شــواغلها الرئيســية، بينمــا دعــت أحــزاب املعارضــة إىل    عــاجل 
الــيت بــدأها الــرئيس غبــاغبو ــدف إجيــاد    مقاطعــة املشــاورات

إطار بديل للتصدي لألزمة. ومن جهتـه، أكـد رئـيس الـوزراء     
أنه عاقـد العـزم علـى تنفيـذ القـرار، وشـدد علـى أنـه ال توجـد          

  حاجة إىل إطار آخر من أجل حل األزمة اإليفوارية.  

 ١٧٢١وأكـــد األمـــني العـــام أن قـــرار جملـــس األمـــن   

ا، فضال عـن األدوات والضـمانات   ) يوفر إطارا سليم٢٠٠٦(
الالزمة، لتحقيق عملية سـالم ناجحـة يف األشـهر االثـين عشـر      
املقبلة. وناشد القادة اإليفواريني الرئيسيني األربعة أن يغتنمـوا  
ــة،    ــة االنتقاليـ الفرصـــة الـــيت يتيحهـــا التمديـــد األخـــري للمرحلـ
ــة     ــاء علــى اخلطــوات اإلجيابي ــوزراء للبن والتعــاون مــع رئــيس ال

ولية اليت اختـذوها يف جمـال نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة       األ
اإلدمـــاج وحتديـــد اهلويـــة وإعـــادة بســـط ســـلطة الدولـــة، وأن 
يتوصـــلوا إىل احللـــول التوفيقيـــة الالزمـــة إلخـــراج البلـــد مـــن   

يف اعتباره أنه من املتوقـع  واضعا  ،األمني العام أوصىاألزمة. و
 تشــرين األول/ ٣١ل أن تنتــهي الفتــرة االنتقاليــة احلاليــة حبلــو 

__________ 

)١٣٦(  S/2006/939 ١٦٠٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.(  
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، بأن يأذن جملـس األمـن بتجديـد واليـة عمليـة      ٢٠٠٧أكتوبر 
األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار لســنة إضــافية، وذلــك حــىت    

ــانون األول/ديســمرب   ١٥ ــت نفســه   ٢٠٠٧ك ــا يف الوق . ودع
الــس إىل املوافقــة علــى التوصــيات املتعلقــة مبســامهة األمــم       

ئيســية، والــتمس كــذلك املتحــدة يف دعــم عمليــات التنفيــذ الر
ــة       ــس لتوســيع نطــاق وجــود عناصــر الشــؤون املدني دعــم ال
والشؤون السياسية وحقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون التابعـة      
لعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار يف اجلــزأين الشــمايل   
والغــريب مــن البلــد، مــن أجــل دعــم عمليــة إعــادة بســط إدارة   

نظر إىل ضـرورة تعــديل  بـال ، والدولـة يف تلـك املنـاطق. وأخـريا    
الوضع العام للعنصر العسكري التابع لعملية األمـم املتحـدة يف   
كوت ديفوار وتعزيز دوره بالنسبة حلفظ األمن العام يف البلـد  
وتيسري حرية التنقل ومحاية املدنيني، حث األمني العـام جملـس   

ة األمن على املوافقة على إبقاء الكتائـب الـثالث املتبقيـة لفائـد    
ــم املتحــدة يف   ــة األم ــع     عملي ــك متاشــياً م ــوار، وذل كــوت ديف

وأشـار يف ذلـك الصـدد     .)١٣٧(أوصـى بـه يف تقريـره السـابع     ما
إىل أن الــس ميكــن أن يســتفيد مــن تعــديل قــوام بعثــة األمــم   
املتحــدة يف ليربيــا، وبصــورة خاصــة الرحيــل املتوقــع لكتيبــة       

ليــة ، وذلــك مــن أجــل تعزيــز عم٢٠٠٦واحــدة يف ايــة عــام 
  األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

 كــانون األول/ ١٥، املعقــودة يف ٥٥٩١ويف اجللســة   

ــمرب  ــر   ٢٠٠٦ديسـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ
املرحلي احلادي عشر لألمـني العـام عـن عمليـة األمـم املتحـدة       

ــل كــوت ديفــوار للمشــاركة يف   دعــا يف كــوت ديفــوار، و  ممث
) انتبــاه الــس إىل مشــروع   املناقشــة. ووجــه الــرئيس (قطــر   

طُـــرح للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع   ، بعـــد ذلـــك)١٣٨(قـــرار
__________ 

)١٣٧(  S/2006/2.  
)١٣٨(  S/2006/981.  

)، الــذي قــرر ٢٠٠٦( ١٧٢٦دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو
به الـس، متصـرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم         

  :  ما يلي املتحدة، مجلة أمور منها

ــاملتح األمم عملية يـــيتوال متديـــدقـــرر    ــك يف دةــ ــديف وتــ  وارــ

  ؛٢٠٠٧الثاين/يناير  كانون ١٠ حىت تدعمها اليت سيةـالفرن واتـوالق

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. و  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٢٧القــــرار   

كـانون   ١٥املعقـودة يف   ٥٥٩٢يف جلسـته  األمن 

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

كــــــــانون  ١٥، املعقــــــــودة يف ٥٥٩٢يف اجللســــــــة   
ــمرب  ــه   ، أدر٢٠٠٦األول/ديســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ج الــ
موجهــة إىل  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٨رســالة مؤرخــة 

رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  
)، حييـــــل ـــــا التقريـــــر املســـــتكمل لفريـــــق ٢٠٠٤( ١٥٧٢
ق الفريــق حــاالت انتــهاك يف ذلــك التقريــر، وثَّــو .)١٣٩(اخلــرباء

ة وتــوفري املســـاعدة  لحظــر املفــروض علــى اســترياد األســلح     ل
العســكرية وتقـــدمي املشـــورة والتــدريب، وعمليـــات التفتـــيش   
املتصــل بــاحلظر، واإلنتــاج والتصــدير غــري املشــروعني للمــاس، 

  وتدابري تستهدف ثالثة إيفواريني.  

وقد دعي ممثل كوت ديفـوار للمشـاركة يف املناقشـة.      
ــرار    ــاه الــس إىل مشــروع ق ــرئيس (قطــر) انتب ، )١٤٠(ووجــه ال

دون مناقشـة  بـ للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع و   بعد ذلـك  ح طُر
ــرار   ــفه القـ ــس،   ٢٠٠٦( ١٧٢٧بوصـ ــه الـ ــرر بـ ــذي قـ )، الـ

متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  :  ما يلي أمور منها

__________ 

)١٣٩(  S/2006/964.  
)١٤٠(  S/2006/982.  
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مـــن القـــرار  ١٢إىل  ٧قـــرر متديـــد العمـــل بأحكـــام الفقـــرات    
  ؛  ٢٠٠٧  كتوبرتشرين األول/أ ٣١)، إىل غاية ٢٠٠٤( ١٥٧٢

جدد التأكيـد علـى أن أي هجـوم أو أيـة إعاقـة خطـرية حلريـة        و  
حركة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار والقـوات الفرنسـية واملمثـل     
السامي املعين باالنتخابات والفريـق العامـل الـدويل تشـكل ديـداً لعمليـة       

ــام واحل     ــني الع ــب إىل األم ــة، وطل ــة إحــالل الســلم واملصــاحلة الوطني كوم
الفرنسية أن يقدما إليه فورا تقريراً عن أي إعاقة خطرية أو اعتداء خطري؛ 

يومـا، تقـارير إىل    ٩٠طلب إىل مجيع الـدول املعنيـة أن ترفـع، يف غضـون     
) ٢٠٠٤( ١٥٧٢اللجنـــة عـــن اإلجـــراءات الـــيت اختـــذا لتنفيـــذ القـــرار   

  )؛ ٢٠٠٥( ١٦٤٣من القرار  ٦والفقرة 

خلرباء ملدة سـتة أشـهر أخـرى، وطلـب     قرر متديد والية فريق او  
إىل األمني العام أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة وتعيني أعضـاء جـدد إذا   

  لزم األمر، بالتشاور مع اللجنة.  
  

 ٥٦٠٦لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ٥٦٠٦يف اجللســ ــانون ٢١املعقــ  األول/ كــ

ــالة  ٢٠٠٦ديســــمرب  ، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســ
موجهــة مــن األمــني  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٧مؤرخــة 

)١٤١(العام إىل رئيس جملس األمن
مث أدىل الـرئيس (قطـر) ببيـان    . 

)١٤٢(باسم الس
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  . 

ويل، ومشـاطرته  كرر تأكيـد دعمـه الكامـل للفريـق العامـل الـد        
أعــــرب عنــــه مــــن قلــــق شــــديد إزاء التــــأخر يف تنفيــــذ القــــرار         مــــا

  )؛  ٢٠٠٦(  ١٧٢١

حث مجيع األطراف اإليفوارية علـى التعـاون تعاونـا كـامال مـع      و  
رئيس الوزراء من أجل تنفيـذ مجيـع أحكـام خريطـة الطريـق؛ وكـرر تأكيـد        

__________ 

)١٤١(  S/2006/584  ا البيان الذي أصدره الفريق العامل الـدويل اليت أحيل ،
ــوار عقــب اجتم  ــه احلــادي عشــر،  يف كــوت ديف ــد  ااع ــذي عق يف ل

  .٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١أبيدجان يف 
)١٤٢(  S/PRST/2006/58.  

ت مـن العقـاب   دعمه التام لرئيس الوزراء، مبا يف ذلك جهوده حملاربة اإلفـال 
وتعزيز احلكم الرشيد، واستخدام مجيع سـلطاته للتحضـري لالنتخابـات الـيت     

  ؛  ٢٠٠٧  تشرين األول/أكتوبر ٣١جيب عقدها يف موعد أقصاه 

دعا الوسيط التابع لالحتـاد األفريقـي إىل زيـارة كـوت ديفـوار      و  
  من أجل بدء عملية السالم من جديد يف أقرب وقت ممكن؛

العامل الدويل أن يقدم جدوالً زمنيا تفصـيليا  طلب إىل الفريق و  
ومستكمالً لتنفيذ عملية السالم ومجيع التوصيات الالزمة للنظر يف احلالـة  
من جانـب اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي،         

  ؛  ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١وذلك يف موعد أقصاه 

ــل اخلــاص لألمــ     و   ــل للممث ــه الكام ــد دعم ــرر تأكي ــام، ك ني الع
ت، ولعمليــــة األمــــم املتحــــدة يف وللممثــــل الســــامي املعــــين باالنتخابــــا

  ديفوار، وللقوات الفرنسية اليت تدعمها.    كوت
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٣٩القــــرار   

كـانون   ١٠املعقـودة يف   ٥٦١٧األمن يف جلسـته  

    ٢٠٠٧الثاين/يناير 

 كــانون الثــاين/  ١٠، املعقــودة يف ٥٦١٧يف اجللســة   

، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه     ٢٠٠٧ينــاير 
التقرير املرحلـي احلـادي عشـر لألمـني العـام عـن عمليـة األمـم         

ديفــوار   ممثــل كــوت ودعــا  ،)١٤٣(املتحــدة يف كــوت ديفــوار  
الروسـي) انتبـاه    للمشاركة يف املناقشة. ووجه الرئيس (االحتاد

 بعــدطُــرح ، )١٤٤(فرنســامقــدم مــن الــس إىل مشــروع قــرار  
ــك  ــد باإلمجــاع و  ذل ــللتصــويت واعتم دون مناقشــة بوصــفه  ب

ــرار  ــرفا   ٢٠٠٧( ١٧٣٩القـ ــه الـــس، متصـ ــرر بـ )، الـــذي قـ
  :  ما يلي مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها

قـــرر متديـــد واليـــيت عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار   
  ؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٣٠والقوات الفرنسية اليت تدعمها حىت 

__________ 

)١٤٣(  S/2006/939.  
)١٤٤(  S/2007/8.  
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 ١٦٠٩مــن القــرار  ٣قــرر متديــد فتــرة ســريان أحكــام الفقــرة و  

  )؛  ٢٠٠٦( ١٦٨٢من القرار  ٢) والفقرة ٢٠٠٥(

أذن لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار باسـتخدام مجيـع        و  
  الوسائل الالزمة لالضطالع بواليتها؛  

طلب إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار تنفيذ واليتـها  و  
  ؛لوثيق مع بعثة األمم املتحدة يف ليربياباالتصال ا

أذن للقوات الفرنسية باستخدام مجيع الوسـائل الالزمـة لـدعم    و  
  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار؛  

طلــب إلـى مجيع األطـراف أن تـتــعاون تعاونـا تامــا يف إطــار      و  
ــيت         ــية ال ــوات الفرنس ــوار والق ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم نشــر عملي

  هـا ويف إطار عملياـمـا؛ تدعم

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. و  
  

 ٥٦٥١لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨املعقودة يف 

آذار/مـــــارس  ٢٨، املعقـــــودة يف ٥٦٥١يف اجللســـــة   
لمشـاركة فيهـا، وجـه    ل، اليت دعي ممثل كوت ديفـوار  ٢٠٠٧

نتبـــاه أعضـــاء الـــس إىل رســـالة الـــرئيس (جنـــوب أفريقيـــا) ا
موجهـة مـن األمـني العـام إىل      ٢٠٠٧آذار/مارس  ١٣مؤرخة 

 .)١٤٦(وبعد ذلك، أدىل ببيان باسـم الـس   .)١٤٥(رئيس الس

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  
__________ 

)١٤٥(  S/2007/144       ـا االتفـاق الـذي وقّعـه يف واغـادوغو اليت أحيـل ،
ــارس  ٤يف  ــيس    ٢٠٠٧آذار/مـ ــاغبو، رئـ ــوران اغبـ ــن لـ ــل مـ كـ

كــوت ديفــوار، وغيــوم ســورو، األمــني العــام للقــوى اجلديــدة،  
ــة وبليـــز كومبـــاوري، رئـــيس بوركينـــا فاســـو و  رئـــيس اجلماعـ
  االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بصفته ميسرا.

)١٤٦(  S/PRST/2007/8.  

 ٢٠٠٧آذار/مـــارس  ٤أيـــد اتفـــاق واغـــادوغو الـــذي أبـــرم يف   

)S/2007/144    ودعا الطرفني اإليفواريني إىل تنفيذه بالكامـل، حبسـن نيـة ،(
  ويف نطاق اجلدول الزمين احملدد يف االتفاق؛  

ــات      و   ــني الطــرفني بشــأن الترتيب ــربم ب ــاق امل ــا باالتف أحــاط علم
املؤسسية، ودعم تعيني السيد غيـوم سـورو رئيسـا للـوزراء؛ وأعـرب عـن       

ــد مــن اخلطــوات، يف ضــوء التقــدم احملــرز، بغــرض    اســتعداده الختــ  اذ مزي
ــذ التزا   ــرفني يف تنفيــ ــاعدة الطــ ــالم يف    مســ ــة الســ ــم عمليــ ــا ودعــ مامــ

  ديفوار، وال سيما العملية االنتخابية؛    كوت

طلــــب إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم لــــه توصــــيات حبلــــول       و  
 بشأن الدور الـذي ينبغـي لألمـم املتحـدة أن تضـطلع      ٢٠٠٧أيار/مايو   ١٥

  به لدعم تنفيذ عملية السالم، مع مراعاة آخر التطورات يف كوت ديفوار.  
  

املعقـودة   ٥٦٧٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

    ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٨يف 

ــايو  ١٤يف    ــام إىل  ٢٠٠٧أيار/مــ ــني العــ ــدم األمــ ، قــ
الس التقرير املرحلي الثالث عشر عـن عمليـة األمـم املتحـدة     

يف ذلـك التقريـر، أشـار األمـني العـام      و .)١٤٧(يف كوت ديفـوار 
إىل أن الطــرفني اإليفــواريني قــد أوفيــا بالعديــد مــن املواعيــد       
النهائية الرئيسية لتنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي، مبا يف ذلـك  
إنشــاء مركــز القيــادة املتكاملـــة، وتشــكيل حكومــة جديـــدة      
يقودهــا غيــوم ســورو بصــفته رئيســا للــوزراء، واألمــر بــإعالن  

عفــو عــن بعــض اجلــرائم املتصــلة بــاألمن القــومي، وبــدء  مــنح 
ــة منطقــة الثقــة وإقامــة اخلــط األخضــر. ويف نفــس     ــة إزال عملي

ــدء      الوقــت، مل ــاء باملوعــد احملــدد لب ــن الوف ــان م ــتمكن الطرف ي
ــذ جمموعــة املهــام األكثــر تعقــدا الــيت تتمثــل يف تفكيــك        تنفي
ــؤولني     ــر املســ ــادة نشــ ــاربني، وإعــ ــع احملــ ــيات، وجتميــ املليشــ

__________ 

)١٤٧(  S/2007/275يف رئيس الـــذي أدىل بـــه الـــبيـــان ال، املقـــدم عمـــال ب
  ).S/PRST/2007/8( ٢٠٠٧آذار/مارس   ٢٨
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احلكوميني يف كامل أحناء البلد، وبدء جلسات احملاكم املتنقلـة  
  من أجل حتديد هوية السكان.  

ــة       ــائج الــيت توصــلت إليهــا بعث وقــدم األمــني العــام النت
ــؤخرا      ــدة، زارت مـــ ــم املتحـــ ــة لألمـــ ــتقين تابعـــ ــيم الـــ للتقيـــ

ديفـــوار مـــن أجـــل توضـــيح الـــدور املســـتقبلي لألمـــم   كـــوت
واغــادوغو السياســي قــد خلــق   املتحــدة، مشــرياً إىل أن اتفــاق 

مـا يبـدو انطباعــا سـائدا بــأن الطـرفني املــوقعني علـى اتفــاق       يف
واغادوغو يسعيان إىل أن تقوم األمم املتحـدة بـدور حمـدود يف    
عمليــــة الســــالم. وخلصــــت البعثــــة إىل أن مجيــــع أصــــحاب 
املصلحة الوطنيني والدوليني قد شددوا علـى ضـرورة مواصـلة    

ملســـــاعدة إىل عمليـــــة الســـــالم يف األمـــــم املتحـــــدة تقـــــدمي ا
ار، وإىل أن أحـداً مـن القـادة اإليفـواريني مل يـدع      وديفـ  كوت

إىل انسحاب عملية األمـم املتحـدة. ومـن ناحيـة أخـرى، عبـر       
الطرفــان اإليفواريــان عــن وجهــات نظــر متباينــة بشــأن الــدور  
ــة،     ــة االنتخابي ــه األمــم املتحــدة يف العملي الــذي ينبغــي أن تؤدي

وري التصديق والتحكـيم اللـذين سـيقوم مـا     وبوجه خاص د
يؤكـــد رئـــيس الـــوزراء  فبينمـــااملمثـــل الســـامي لالنتخابـــات. 

وأحـــزاب املعارضـــة علـــى أن دور األمـــم املتحـــدة يف العمليـــة 
االنتخابيــــة ينبغــــي أن يبقــــى دون تغــــيري نظــــرا ألن املســــألة  

واغــادوغو السياســي، أبقــى الــرئيس     يتطــرق إليهــا اتفــاق   مل
اعتراضه على دور التحكيم وغريه من املهـام الـيت   غباغبو على 

كما هي حمـددة  يضطلع ا املمثل السامي املعين باالنتخابات، 
)، ومل يقبل سـوى مبسـؤولية األمـم    ٢٠٠٦( ١٧٢١يف القرار 

  املتحدة عن التصديق الدويل على العملية االنتخابية.  

وأوصى األمني العام بأن تكيف األمم املتحدة دورهـا    
تقــدمي الــدعم الفعــال يف املرحلـــة     ــدف كــوت ديفــوار،   يف 

أن عمليـة األمـم املتحـدة يف    ورأى اجلديدة من عملية السالم. 
يف ختفـيض العنصـر العسـكري    ينبغي أال تشـرع  كوت ديفوار 

لنشـر قـوات   ينبغـي أن تعطـى   يف املرحلة الراهنة، وأن األولوية 

يـع الــسبعة   من مواقـع التجم موقع عملية األمم املتحدة يف كل 
عشر، من أجل اإلشراف على عملية نزع السـالح والتسـريح   
وختزين األسلحة وتقدمي الدعم لتلـك العمليـة. وحاملـا تكتمـل     
عملية نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج ونشـر اإلدارة     
احلكوميــة مــن جديــد يف كامــل البلــد، ســتجري عمليــة األمــم  

ى قواـا وسـتحدد   املتحدة يف كوت ديفـوار استعراضـا ملسـتو   
ــة.       ــدعم إجنــاز املهــام املتبقي ــن مــوارد عســكرية ل ــا يلزمهــا م م
وسيمثل إجناز االنتخابات الرئاسية وتنصيب احلكومة املنتخبـة  
ــة     ــدء انســحاب عملي ــذان بب ــاليني لإلي ــارين الرئيســيني املتت املعي
األمم املتحدة يف كوت ديفـوار. وعلـى هـذا األسـاس، أوصـى      

غايــــة لفتــــرة ســــتة أشــــهر أخــــرى،  بتمديــــد واليــــة البعثــــة ل
مـا يتعلـق بعنصـر الشـرطة      . ويف٢٠٠٧األول/ديسمرب  كانون

األمـني العـام    ذكـر عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،    يف 
أن شــرطة األمــم املتحــدة ستنشــر يف مــوقعني جديــدين مشــاال،  

لة واحــدة مــن أبيــدجان إىل بينمــا ســتنقل وحــدة شــرطة مشــكَّ
ــوفري األمــن للعــدد   بونــديايل، يف الشــمال  الغــريب، مــن أجــل ت

ــراد       ــم املتحــدة وغريهــم مــن أف ــراد شــرطة األم ــد مــن أف املتزاي
إضــافة إىل ذلــك، وومعــدات العمليــة الــذين سينشــرون مشــاال. 

ستنشـــر البعثـــة املزيـــد مـــن أفـــراد العنصـــر املـــدين يف الشـــمال  
ــرب ملســاعدة برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة        والغ

 نشــر إدارة الدولــة يف هــاتني املنطقــتني. ويفاإلدمــاج، وإعــادة 

يتعلق بدور املمثل السامي املعين باالنتخابات، حث األمـني   ما
العام الس علـى النظـر يف أن يعهـد بـدور التصـديق إىل ممثلـه       

ــه اخلـــاص، الـــذي  ــأن  ذكـــر أنـ ينبغـــي أن حيظـــى يف هـــذا الشـ
مبســاعدة وحــدة صــغرية، مســتقلة عــن العنصــر االنتخــايب يف     

ية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وتتألف من عدد يصـل  عمل
  إىل ثالثة موظفني.  

نـه علـى الـرغم مـن أن     إاألمـني العـام   قـال  ويف اخلتام،   
حلول اتفاق واغادوغو قد دفـع بعمليـة السـالم اإليفواريـة إىل     
نقطــة حتــول فريــدة، فــإن اإلرادة السياســية وحــدها لــن تكفــي 
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إليفواريـــة ســـتحتاج إىل لـــدعم عمليـــة الســـالم. فالســـلطات ا 
مساعدة األمم املتحدة والشركاء الـدوليني اآلخـرين مـن أجـل     
تطــوير قـــدرات املؤسســات الوطنيـــة الرئيســية املعنيـــة بتنفيـــذ    
ــة املشــكل حــديثا.       ــادة املتكامل ــاق، ال ســيما مركــز القي االتف

الصـــدد، أكـــد األمـــني العــام أنـــه ينبغـــي للشـــركاء   ذلــك  ويف
كفالـة تسـيري    ـدف شـورة الالزمـني   الدوليني تقدمي الدعم وامل

عملية السالم مبا يتفق مع املعايري املقبولة دوليـا. وأشـار إىل أن   
ــاً     ذلــك يتطلــب إجــراء مشــاورات منتظمــة مــع الطــرفني، حاث
إيامها وامليسـر علـى إشـراك الشـركاء الـدوليني يف آلـييت رصـد        

  االتفاق وتقييمه.  

ــة    ــودة يف ٥٦٧٦ويف اجللســـ ــايو أيار/ ١٨، املعقـــ مـــ
، اليت دعي ممثل كوت ديفوار للمشـاركة فيهـا، أدرج   ٢٠٠٧

الس يف جدول أعماله التقريـر املـذكور أعـاله، واسـتمع إىل     
تكلـم  قـد  بيان أدىل به وزير األمن القومي يف بوركينا فاسو. و

الــوزير باســم الــرئيس بليــز كومبــاوري، ميســر احلــوار بــني        
لـس التفـاق واغـادوغو    رحب بتأييـد ا فاألطراف اإليفوارية، 

آذار/مــارس  ٢٨السياســي مــن خــالل بيانــه الرئاســي املــؤرخ   
وأكــد أن االتفــاق ميثــل نقطــة حتــول حقيقيــة يف   .)١٤٨(٢٠٠٧

عملية اخلـروج مـن األزمـة يف كـوت ديفـوار. وأحـاط الـس        
ــع        ــق امليســر م ــة الســالم، اتف ــز عملي ــار تعزي ــه يف إط ــاً بأن علم

يـدجان، وبأنـه ينظـر يف    األطراف على تعيني ممثـل خـاص يف أب  
ــد.       ــيم والرصـ ــة التقيـ ــدعم جلنـ ــاريتني لـ ــتني استشـ ــاء هيئـ إنشـ
وســـتكون إحـــدامها وطنيـــة الطـــابع حبيـــث متكـــن مـــن تـــوفري  
املعلومـــات واالســـتماع إىل آراء واقتراحـــات عناصـــر اتمـــع 
اإليفواري األخرى. أما اهليئة األخرى فستكون دوليـة الطـابع   

يني بعمليــة إــاء األزمــة أن حبيــث ميكــن جلميــع الشــركاء املعنــ 
يقومــوا باملتابعــة والــدعم. وأشــار الــوزير إىل أن امليســر أعــرب 

__________ 

)١٤٨(  S/PRST/2007/8.  

تني املزمعتني. وذكـر أن  ئعن أمله يف أن يؤيد الس إنشاء اهلي
امليسر حـث األمـم املتحـدة علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم الـتقين         
 واملــايل إىل عمليــة الســالم اإليفواريــة إىل حــني انتــهاء األزمــة. 
وأشار إىل تأييد امليسر لدور التصديق املزمع أن تقوم به األمـم  
املتحدة يف العملية االنتخابية يف إطار مسـؤولية املمثـل اخلـاص    
لألمني العام لكوت ديفوار. وأخريا، حذر من أنه علـى الـرغم   
من أن عملية السالم يف كوت ديفوار جتـري حاليـا علـى قـدم     

تايل، ال بد أن حيظـى امليسـر   وساق، فإا قد تصبح هشة. وبال
بدعم اتمـع الـدويل املتواصـل ليـتمكن مـن مسـاعدة الشـعب        
اإليفواري إىل حني إجراء انتخابـات رئاسـية حـرة ودميقراطيـة     

      .)١٤٩(ومفتوحة وشفافة
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦١القرار   

حزيران/يونيــه  ٢٠املعقــودة يف  ٥٧٠٠يف جلســته 

٢٠٠٧   

حزيران/يونيــــه  ٢٠، املعقــــودة يف ٥٧٠٠ يف اجللســــة  
ــة   ٢٠٠٧ ــالة مؤرخــ ــه رســ ــدول أعمالــ ، أدرج الــــس يف جــ

موجهة إىل رئيس الس مـن رئـيس    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١١
)، حييـل ـا تقريـر    ٢٠٠٤( ١٥٧٢اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

ــق اخلـــرباء  )١٥٠(فريـ
ــك التقريـــر   ذُكـــرو . يوجـــد  أنـــه اليف ذلـ

لجــزاءات، بينمــا اصــطدمت عمليــات  انتــهاكات جســيمة ل أي
التفتيش اليت يقوم ـا اخلـرباء والقـوات احملايـدة بعراقيـل بسـبب       

سيما مـن طـرف    حتفظ بعض أصحاب املصلحة اإليفواريني، ال
قوات الـدفاع واألمـن احلكوميـة، الـيت شـككت يف احلاجـة إىل       
التحقـــق مـــن تنفيـــذ احلظـــر يف ضـــوء اإلطـــار اجلديـــد للســـالم  

خـرى، أكـد   األناحيـة  ال منوالطرفني املتحاربني.  واملصاحلة بني
__________ 

)١٤٩(  S/PV.5676 ٤-٢، الصفحات.  
)١٥٠(  S/2007/349هــــ  ٧بــــالفقرة  املقــــدم عمــــال   ؛)مــــن القــــرار   ـ (

٢٠٠٦(  ١٧٢٧.(  
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يتعلــق بــإدارة الصــناعات األكثــر  مــا اخلـرباء انعــدام الشــفافية يف 
إدرارا للربح، مثـل الـنفط والكاكـاو، ولكنـهم مل حيصـلوا علـى       
أي معلومات حمددة بشأن االنتهاكات احملتملة للحظر املفروض 

  على تصدير املاس.

ــرئيس (بلجيكــا) ان    تبــاه الــس إىل مشــروع  ووجــه ال
للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع بعـــد ذلـــك طُـــرح  ،)١٥١(قـــرار

)، الــذي قــرر ٢٠٠٧( ١٧٦١دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو
به الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       

  :  ما يلي أمور منها

 ١٧٢٧قرر متديد والية فريق اخلرباء، حسبما وردت يف القرار   

ــوبر   ٣١ ) حــىت٢٠٠٦( ، وطلــب إىل األمــني  ٢٠٠٧تشــرين األول/أكت
  العام اختاذ التدابري اإلدارية الالزمة يف هذا الشأن. 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٣القرار   

حزيران/يونيــه  ٢٩املعقــودة يف  ٥٧١١يف جلســته 

٢٠٠٧   

ــة    ــودة يف ٥٧١١يف اجللسـ ــه  ٢٩، املعقـ حزيران/يونيـ
ـــ ٢٠٠٧ ــس يف ج ــي  ، أدرج الـ ــر املرحلـ ــه التقريـ دول أعمالـ

الثالث عشر لألمني العام عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت      
ممثلـــي بوركينـــا فاســـو وكـــوت ديفـــوار  دعـــا و ،)١٥٢(ديفـــوار

للمشاركة يف املناقشة. ووجه الـرئيس (بلجيكـا) انتبـاه الـس     
للتصــويت واعتمــد بعــد ذلــك طُــرح  ،)١٥٣(إىل مشــروع قــرار

ــباإلمجــاع و ــرار  دون مناقشــة بوب )، ٢٠٠٧( ١٧٦٣صــفه الق
ــه الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن     الــذي قــرر ب
امليثاق، مجلة أمور منها متديد واليـيت عمليـة األمـم املتحـدة يف     

__________ 

)١٥١(  S/2007/370.  
)١٥٢(  S/2007/275.  
)١٥٣(  S/2007/389.  

متوز/يوليــــه  ١٦كــــوت ديفــــوار والقــــوات الفرنســــية حــــىت  
٢٠٠٧.  

  

 ٥٧١٢لسـة  اجلالـرئيس يف  الذي أدىل بـه  بيان ال  
    ٢٠٠٧ حزيران/يونيه ٢٩املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٧١٢يف اجللسـ ــه ٢٩، املعقـ  حزيران/يونيـ

ــس  ، ٢٠٠٧ ــا ال ــوار    دع ــا فاســو وكــوت ديف ــي بوركين ممثل
للمشاركة يف املناقشة. مث أدىل الـرئيس (بلجيكـا) ببيـان باسـم     

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:   .)١٥٤(الس

يف  أدان اهلجــوم الــذي تعــرض لــه رئــيس وزراء كــوت ديفــوار    
  يف بواكيه؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه   ٢٩

  أكد على ضرورة حماكمة مرتكيب هذا العمل اإلجرامي؛  و  

ــوران      و   ــرئيس ل ــه ال ــذي وقع ــاق السياســي ال ــه لالتف جــدد دعم
  ؛ ٢٠٠٧آذار/مارس  ٤اغباغبو والسيد غيوم سورو يف واغادوغو يف 

شدد علـى أنـه مـن األمهيـة مبكـان أن تواصـل مجيـع األطـراف         و  
يف إطار اتفـاق واغـادوغو السياسـي الـذي يشـكل السـبيل لتسـوية        العمل 

  األزمة يف كوت ديفوار. 
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٦٥القــــرار   

ــودة يف  ٥٧١٦األمــن يف جلســته    متــوز/ ١٦املعق

    ٢٠٠٧يوليه 

متوز/يوليــــــه  ١٦، املعقــــــودة يف ٥٧١٦يف اجللســــــة   
ــر املر  ٢٠٠٧ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ــي ، أدرج الـ حلـ

الثالث عشر لألمني العام عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت      
ممثلــــــي بوركينــــــا فاســــــو وكــــــوت ودعــــــا  ،)١٥٥(ديفــــــوار

__________ 

)١٥٤(  S/PRST/2007/25.  
)١٥٥(  S/2007/275.  
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للمشاركة يف املناقشـة. ووجـه الـرئيس (الصـني) انتبـاه       ديفوار
ــرار   ــس إىل مشــروع ق ــرح  ،)١٥٦(ال ــك  طُ ــد ذل للتصــويت بع

ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٧٦٥دون مناقشـ

ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل      )، ٢٠٠٧( ــه ال ــرر ب ــذي ق ال
  :  ما يلي السابع من امليثاق، مجلة أمور منها

قـــرر متديـــد واليـــيت عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار   
  ؛ ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥والقوات الفرنسية اليت تدعمها حىت 

 ١٤أيــد التوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ       و  
وطلـب إىل عمليـة األمـم املتحـدة دعـم التنفيـذ الكامـل         ٢٠٠٧مـايو  أيار/

التفاق واغادوغو السياسـي، وذلـك يف حـدود املـوارد املتاحـة هلـا؛ ودعـا        
مجيــع األطــراف املعنيــة إىل أن تكفــل مراعــاة مســألة محايــة املــرأة والطفــل 

  لدى تنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي؛ 

  ملعين باالنتخابات؛  قرر إاء والية املمثل السامي او  

ــام         ــل اخلــاص لألمــني الع ــوىل املمث ــك أن يت ــى ذل ــاء عل ــرر بن وق
ــد      ــة ق ــة االنتخابي ــع مراحــل العملي ــى أن مجي لكــوت ديفــوار التصــديق عل
ــات رئاســية وتشــريعية       ــة إلجــراء انتخاب ــع الضــمانات الالزم ــرت مجي وف
 مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقـا للمعـايري الدوليـة، وطلـب إىل األمـني     

العام أن يتخذ كـل اخلطـوات الالزمـة لكـي يكـون حتـت تصـرف املمثـل         
  اخلاص خلية دعم تقدم له كل املساعدة الالزمة لالضطالع مبهمته؛

عهـد إليـه مبصـاحبة القـوى     أيد إنشـاء جهـاز استشـاري دويل ي   و  
  السياسية اإليفوارية وامليسر يف عملية تنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي.  

  
املعقـودة   ٥٧٦٥ليت دارت يف اجللسة املداوالت ا  

    ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٢يف 

، قدم األمني العـام  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١يف   
ــس التقريــر املرحلــي الرابــع    إىل  عشــر عــن عمليــة األمــم    ال

__________ 

)١٥٦(  S/2007/430.  

يف ذلـك التقريـر أن   وقـد ذُكـر    .)١٥٧(املتحدة يف كوت ديفـوار 
ة علـى وجـه العمـوم    احلالة األمنية يف كوت ديفوار ظلت هادئ

. ٢٠٠٧آذار/مــــارس  ٤منــــذ توقيــــع اتفــــاق واغــــادوغو يف  
استمر حتسـن احلالـة األمنيـة السـائدة يف املنطقـة الغربيـة        وبينما

مــن البلــد املتســمة بالتقلــب، ازداد انعــدام األمــن بــاطراد يف       
املنطقــة الشــمالية، وذلــك بســبب اســتمرار غيــاب الوكــاالت   

ام نظــام عدالــة فعلــي. وأعــرب  الوطنيــة إلنفــاذ القــانون وانعــد 
األمني العـام عـن قلقـه الشـديد مـن االعتـداء الـذي تعـرض لـه          

، والـذي تســبب  ٢٠٠٧حزيران/يونيـه   ٢٩رئـيس الـوزراء يف   
ــوترات وعكّــ  ــذي  يف ظهــور ت ــؤايت ال ــاق أوجــده ر اجلــو امل اتف
األمـني العـام أن اجلـو السياســي     ذكــرواغـادوغو. ومـع ذلـك،    

مـا يسـمح لألطـراف    وهـو  ابيـا،  العام يف كوت ديفوار ظل إجي
  اإليفوارية بإحراز بعض التقدم امللموس على األرض.  

ن تنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي إاألمني العام قال و  
ــه،    ــدأ يفقــد زمخــه يف حزيران/يوني ذلــك أساســا إىل  ويرجــع ب

 حمدودية قدرات املؤسسـات الوطنيـة املكلفـة. ونتيجـة لـذلك،     

قــــوات الــــدفاع واألمــــن يف  توحيــــدمل يحــــرز أي تقــــدم يف 
مـا واجهـت خمتلـف املهـام     نيبديفوار والقوى اجلديـدة،   كوت

الرئيسية عوامـل تـأخري هامـة يف تنفيـذها، خصوصـاً مـا يتعلـق        
ــ امليليشــيات ونــزع الســالح والتســريح وإعــادة    كمنــها بتفكي

اإلدماج، وإعادة بسط السلطة اإلدارية للدولة يف كامـل أحنـاء   
ــة    ــد هوي ــد، وحتدي ــرب    البل ــاخبني. وأع الســكان وتســجيل الن

ــا     ــه إزاء اآلث ــالغ قلق ــن ب ــام ع ــاطؤ   األمــني الع ــى تب ــة عل ر املترتب
عمليــة الســالم، وحــث رئــيس الــوزراء والــرئيس       الــزخم يف  

غباغبو علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة مـن أجـل املضـي قـدما يف         ا
تنفيذ االتفـاق. وأعـرب األمـني العـام عـن القلـق إزاء اسـتمرار        

حقـوق اإلنسـان يف البلـد، الـيت اتسـمت بتصـرفات       انتهاكات 
__________ 

)١٥٧(  S/2007/593 ١٧٦٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.(  
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مسيئة يتعرض هلا املـدنيون علـى أيـدي قـوات الـدفاع واألمـن       
ــاديت      ــى أن قي ــدة. وشــدد عل ــة وعناصــر القــوى اجلدي احلكومي
ــة     ــاكل وكفالـ ــدي لتلـــك املشـ ــان بالتصـ ــوتني ملزمتـ ــا القـ كلتـ
ــابعني هلــا. وحــث احلكومــة     االنضــباط يف صــفوف األفــراد الت

دون مزيـد  بـ ملليشـيات يف الغـرب ويف أبيـدجان    على تفكيـك ا 
ــاء  علـــى مـــن التـــأخري، و ــاذ القـــانون علـــى زعمـــاء وأعضـ إنفـ

يسمى باجلماعـات الطالبيـة الـيت تبـث اخلـوف يف صـفوف        ما
املــدنيني ومنظمــات اتمــع املــدين ومــوظفي األمــم املتحــدة       
ومتارس أعمال العنف ضدهم وضـد ممتلكـات األمـم املتحـدة.     

ــره    ا ذكــروأخــريا،  ــارين احملــددين يف تقري ــام أن املعي ألمــني الع
 ،)١٥٨(الثالث عشر عن عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    

أي إجنــاز عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة بســط إدارة 
حققـا بعـد، وأوصـى باإلبقـاء     تلدولة يف مجيع أحنـاء البلـد، مل ي  ا

ــإجر    ــام ب ــة، ــدف القي اء علــى املســتوى احلــايل لقــوات العملي
  استعراض آخر يف هذا الصدد يف تقريره املقبل عن العملية.  

تشـــــــرين  ٢٢، املعقـــــــودة يف ٥٧٦٥ويف اجللســـــــة   
، أدرج الس يف جدول أعماله التقريـر  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

املرحلي الرابع عشر لألمني العام عن عمليـة األمـم املتحـدة يف    
رئيسـي  ا النائـب ال مقـدمه  نيكوت ديفوار، واستمع إىل إحاطت

للممثل اخلاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار       
أدىل ــا ووزيــر اخلارجيــة يف بوركينــا فاســو، أعقبتــها بيانــات  

      .)١٥٩(أعضاء الس وممثل كوت ديفوار مجيع

ــة     وأكـــد النائـــب الرئيســـي للممثـــل اخلـــاص أن احلالـ
األمنية عموما يف كوت ديفوار ال تزال مستقرة بصـورة عامـة   

ــة      و ــام عملي ــويل زم ــواريني بت ــادة اإليف ــزام املســتمر للق أن االلت
__________ 

)١٥٨(  S/2007/275.  
ــ  )١٥٩( ــاون   مثَّـــ ــة الفرنســـــي لشـــــؤون التعـــ ــر الدولـــ ــا وزيـــ ل فرنســـ

  والفرانكوفونية.

ــد أدى إىل   ــالم قـ ــق السـ ــام   حتقيـ ــاز املهـ ــدم يف اجنـ ــض التقـ بعـ
الرئيسية املنصوص عليها يف اتفاق واغـادوغو السياسـي. ومـن    
جانبها، واصلت عملية األمم املتحدة تقـدمي الـدعم اللوجسـيت    

ــة يف    ــراف اإليفواري ــين إىل األط ــتقين واألم ــب  وال ــذ اجلوان  تنفي
أن البعثـة   أوشـكت الرئيسية من اتفاق واغـادوغو السياسـي. و  

من إنشاء خلية للتصـديق داخـل مكتـب املمثـل اخلـاص       تنتهي
لألمني العام، بينما يتوقع قريباً حتديـد طرائـق عمليـة للتصـديق     
علـــى العمليـــة االنتخابيـــة. وأشـــار النائـــب الرئيســـي للممثـــل  

ــة   ــادة هيكل ــة ال    اخلــاص إىل أن إع ــوات املســلحة اإليفواري الق
تزال مهمة بالغة األمهية. وللمساعدة يف معاجلة هذه املشـكلة،  
ــب اقتراحــات      ــدم يف املســتقبل القري ـــزم أن يق ــر يعت ــإن امليس ف
حمــددة إىل الــرئيس اغبــاغبو وإىل رئــيس الــوزراء تتعلــق مبســألة  
الرتـــب واحلصـــص العســـكرية لعناصـــر القـــوى اجلديـــدة الـــيت 

الشـراكة اإلجيابيـة   وقـال إن  ا من اجليش املوحـد.  ستصبح جزء
ــل        ــيني املمث ــن تع ــر، فضــالً ع ــم املتحــدة وامليس ــني األم جــدا ب
اخلـاص للميســر يف أبيــدجان مــؤخرا، يشــكالن آفاقــا مشــجعة  
لتسريع عملية تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو السياسـي. وأضـاف أن      
 هناك جهوداً جاريـة لتحقيـق تـواؤم بـني حتكـيم امليسـر ومهـام       
التحقـق وإصــدار الشـهادات املنوطــة بعمليـة األمــم املتحــدة يف    

    .)١٦٠(ديفوار  كوت

وزير اخلارجية يف بوركينا فاسو، متكلماً باسـم   قالو  
الرئيس بليز كومباوري، رئـيس بوركينـا فاسـو وميسـر اتفـاق      

ــد أدى إىل تغــيري أساســي   إواغــادوغو السياســي،  ن االتفــاق ق
يث تراجعـت التـوترات   حبار يف احلالة السياسية يف كوت ديفو

الــوزير أنــه  ذكــرالعســكرية والسياســية أمــام حــوار حقيقــي. و
على الرغم من وجود مصاعب مجة يف تنفيذ اتفاق واغـادوغو  
السياسي، فقد حافظ امليسر على ثقته يف األطـراف اإليفواريـة   

__________ 

)١٦٠(  S/PV.5765 ٤-٢، الصفحات.  
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ويف قدرا على التغلب على خالفاا من أجـل تعزيـز السـالم    
األطراف املوقعـة  قال إن الصدد،  ذلك. ويف واملصاحلة الوطنية

قد اتفقت على إنشـاء إطـار مؤسسـي لتنفيـذ االتفـاق، وذلـك       
وفقا للجدول الزمين املتفق عليه للفترة املمتدة من آذار/مـارس  

      .)١٦١(٢٠٠٨إىل كانون األول/ديسمرب 

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أثىن أعضـاء الـس علـى      
ــرئيس كومبــاوري جلهــوده  الــيت ال تعــرف الكلــل يف تيســري   ال

ــم       ــد دعمه ــادوا تأكي ــادوغو السياســي. وأع ــاق واغ ــذ اتف تنفي
ــل لالتفــاق، الــذي    فرصــة حقيقيــة   وصــفوه بأنــه يتــيح  الكام

ــى أن      ــددوا علـ ــة. وشـ ــن األزمـ ــروج مـ ــوار للخـ ــوت ديفـ لكـ
لـت تضـطلع بـدور هـام يف عمليـة السـالم       از املتحـدة مـا   األمم

املمثــل يعطــي يف أن عــن أملــهم   معــربنييف كــوت ديفــوار،  
اخلاص لألمني العام يف كوت ديفوار الذي عـين مـؤخراً زمخـا    

  جديدا لعملية السالم.  

وأعرب العديد مـن األعضـاء عـن قلقهـم إزاء التـأخري        
يف الوفاء باملواعيد النهائية الرئيسـية الـيت نـص عليهـا االتفـاق،      

ة وال سيما فيما يتعلـق بعمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـاد      
اإلدماج، ونزع سـالح امليليشـيات وتفكيكهـا، وحتديـد هويـة      
السكان، وتسجيل النـاخبني، واسـتعادة إدارة الدولـة يف مجيـع     

وأعرب العديد منهم عن القلق إزاء مـا يـنجم    .)١٦٢(أحناء البلد
ــذ     ــرتبط بتنفيــ ــبري يف الــــزخم املــ ــاطؤ كــ عــــن ذلــــك مــــن تبــ

ئال ومــع ذلــك، ظــل ممثــل جنــوب أفريقيــا متفــا   .)١٦٣(االتفــاق
__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٦١(
ــا)؛ والصــفحة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٦٢( (اململكــة  ١٢(فرنس

 ١٦ (بلجيكا، وإندونيسـيا)؛ والصـفحة   ١٥املتحدة)؛ والصفحة 
  (غانا). ١٨(قطر)؛ والصفحة  ١٩(الكونغو)؛ والصفحة 

 ١١والصـــفحة (جنــوب أفريقيــا)؛    ١٠املرجــع نفســه، الصـــفحة     )١٦٣(
(االحتـــاد  ١٤(ســـلوفاكيا)؛ والصـــفحة   ١٣(بـــريو)؛ والصـــفحة  

  الروسي).

حيال عملية السالم، مشـريا إىل أن مجيـع األطـراف اإليفواريـة     
قــد أظهــرت اإلرادة السياســية للتقيــد بــاألطر الزمنيــة املتفــق       
 عليهـــا. وأعـــرب عـــن دعمـــه ملالحظـــات رئـــيس الـــوزراء يف  

ذلـك   يتسـم بـه  خيص صون مصداقية العملية االنتخابية وما  ما
    وبشـأن   .)١٦٤(ائيـة من أمهية أكرب من التقيـد الصـارم مبواعيـد

سبل املضي قدماً، فإن الـبعض أكـدوا علـى احلاجـة املاسـة إىل      
إجياد حل ملسألة رتب وأعداد عناصـر القـوى اجلديـدة املتوقـع     

ــد   ــوطين املوحـ ــيش الـ ــمامها إىل اجلـ ــق   ،)١٦٥(انضـ ــني علّـ يف حـ
البعض اآلخر أمهية كبرية على إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة     

كفالـة عمليـة حتديـد اهلويـة     ومفتوحة، مبا يف ذلـك عـن طريـق    
والتســجيل تتســم باملصــداقية والشــمولية مــن خــالل جلســات  

ويف ضـوء التحـديات الصـعبة املاثلـة أمـام       .)١٦٦(احملاكم املتنقلة
العملية، أيد العديد من األعضاء توصـيات األمـني العـام بشـأن     
ــة ومســتويات القــوات املخصصــة     ــة احلالي ــى الوالي احلفــاظ عل

     .)١٦٧(حدة يف كوت ديفوارلعملية األمم املت

  ه العديـد مـن األعضـاء االنتبـاه بوجـه خـاص إىل       ووج
بأــا  وصــفوها حالــة حقــوق اإلنســان يف كــوت ديفــوار الــيت 

تبعــث علــى القلــق، مبــا يشــمل وجــود تقــارير عــن االجتــار         
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٤(
(الواليـات   ١٨(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٦٥(

  (غانا). ١٨(بنما)؛ والصفحة  ٢٠املتحدة)؛ والصفحة 
ــفحتان    )١٦٦( ــه، الصـ ــفحة  ٩و  ٨املرجـــع نفسـ ــا)؛ والصـ  ١٢(فرنسـ

 ١٨(سـلوفاكيا)؛ والصـفحة    ١٣(اململكة املتحدة)؛ والصـفحة  
  (الواليات املتحدة).

ــريو)؛  ١١(فرنســا)؛ والصــفحة   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٦٧( (ب
(االحتـاد الروسـي)؛    ١٤(سلوفاكيا)؛ والصـفحة   ١٣والصفحة 

ــيا)؛ والصـــــفحة  ١٦والصـــــفحة  (الكونغـــــو)؛  ١٧(إندونيســـ
  (غانا). ٢٣والصفحة 
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ن تــدخل احملكمــة اجلنائيــة  إممثــل بنمــا قــال فقــد  .)١٦٨(بالبشــر
ــة      ــة ميكــن أن ميثــل وســيلة هام ملكافحــة اإلفــالت مــن   الدولي

العقاب يف كوت ديفوار، وأعرب عن أسفه ألن احلكومـة قـد   
ــة ” ــة مــن احملكمــة   “أظهــرت مقاوم ــاد بعث ــة إيف  .)١٦٩(إلمكاني

مـن جانبـه، أن االدعـاءات بوجـود      ،أكد ممثل كوت ديفـوار و
انتهاكات حلقوق اإلنسان يف بلده، املذكورة يف تقريـر األمـني   

كـــن للجميـــع التحقـــق منـــها. العـــام، مل تســـتند إىل حقـــائق مي
وطلب رمسياً من موظفي بعثة األمـم املتحـدة أن يكونـوا أكثـر     

ألن هـــذه التقـــارير تتعلـــق ”دقـــة عنـــدما يعـــدون تقـــاريرهم،  
بســمعة دولــة وشــعب بأكملــه مهــا مســتعدان لتصــحيح أوجــه  

    .)١٧٠(“ضعفهما

ويف ما يتعلق باجلزاءات، قال ممثل سلوفاكيا إنه يأمـل    
ابري املتاحة بالكامل مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار     يف أن تنفذ التد

، أشــار ممثــل قطــر إىل ضــرورة كــذلك .)١٧١(يف كــوت ديفــوار
ــلحة     ــد األســ ــى توريــ ــروض علــ ــاحلظر املفــ ــام بــ ــزام التــ االلتــ

ــس    ــيت فرضــها ال ــة ال ــات املوجه ــل  و .)١٧٢(وبالعقوب ــر ممث ذكّ
من جانبه، بأن اتفـاق واغـادوغو السياسـي قـد     ، كوت ديفوار

لس على الفـور اجلـزاءات االنفراديـة    ايرفع  طلب صراحة أن
املفروضـة علــى األطــراف يف أزمــة كــوت ديفــوار، فضــالً عــن  
ــة       ــد األســلحة اخلفيف ــا خاصــا بتوري ــا فوري ــوقعني إذن ــب امل طل

بــالرغم مــن قــال إنــه الضــرورية حلفــظ النظــام العــام واألمــن. و
__________ 

ــريو)؛ والصــفحة   ١١جــع نفســه، الصــفحة   املر  )١٦٨( ــة  ١٢(ب (اململك
(بلجيكـا)؛   ١٥(سلوفاكيا)؛ والصفحة  ١٣املتحدة)؛ والصفحة 

ــيا)؛ الصــفحة   ١٦و  ١٥والصــفحتان  ــات  ١٨(إندونيس (الوالي
  (بنما). ٢٠(قطر)؛ والصفحة  ١٩املتحدة)؛ والصفحة 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٠(
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧١(
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٢(

مضي حوايل مثانية شهور منـذ التوقيـع علـى االتفـاق، مل تنفـذ      
مم املتحدة أيـا مـن التـدابري الـيت كـان متوقعـا منـها تنفيـذها         األ

ــرار       ــع مشــروع ق ــيض، مت توزي ــى النق ــل عل ــاق. ب دعمــا لالتف
مضى عليه الزمن لتمديد اجلـزاءات ملـدة سـنة أخـرى، بـالرغم      

يف امليـدان منـذ املصـادقة علـى      اليت حدثت من التغريات اهلائلة
    .)١٧٣(٢٠٠٥نظام اجلزاءات عام 

الصــني وبنمـــا اتمــع الـــدويل واألمـــم    وحــث ممـــثال   
املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة علــى االســتمرار يف دعــم عمليــة 

ــل كــوت ديفــوار    .)١٧٤(الســالم يف كــوت ديفــوار  ــرح ممث واقت
تفســريا ابتكاريــا للفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،   ”

ح لألعضـاء األفارقـة   تي، وي“يأخذ بعني االعتبار البعد اإلقليمي
املبــادرة إىل التقــدم مبشــاريع قــرارات بشــأن  ثــة يف الــس الثال

ملاذا تصـر فرنسـا   ”كوت ديفوار. وتساءل ممثل كوت ديفوار 
على مطاردة كوت ديفوار وبعض األطراف السياسية الفاعلـة  

، مورداً املالحظات اليت أدىل ا رئيس االحتاد األفريقـي  “فيها
، ٢٠٠٧أيلول/ســـبتمرب  ٢٥مجلـــس عقـــدت يف لليف جلســـة 

ينبغــي لشــركائنا أن يــدعوا األفارقــة    ”شــدد فيهــا علــى أنــه    
، وعلـى أنـه رغـم أمهيـة التمويـل،      “يديرون أعمـاهلم بأنفسـهم  

  .)١٧٥(فإنه ال يربر التدخل أو السلوك اجلامح
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٨٢القرار   

 تشـرين األول/  ٢٩املعقـودة يف   ٥٧٧٢يف جلسته 

  ٢٠٠٧أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٥٧٧٢ســــــــة يف اجلل  
، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٧األول/أكتوبر 
__________ 

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(
  (بنما). ٢٠(الصني)؛ والصفحة  ١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٤(
  .٢١  ، الصفحةS/PV.5749. انظر أيضا ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(
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موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٧تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧مؤرخة 
 ١٥٧٢جملس األمـن مـن رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار        

ــك     )١٧٦()٢٠٠٤( ــرباء. ويف ذلـ ــق اخلـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل ـ ، حييـ
نـــه قـــد ملـــس عـــدم تفهـــم بعـــض التقريـــر، أشـــار الفريـــق إىل أ

الســلطات السياســية اإليفواريــة ملهمــة الفريــق يف ضــوء عمليــة  
املصاحلة اجلارية. وتـبني للفريـق أيضـا أن قـوائم األسـلحة الـيت       
قدمتها قوات الـدفاع واألمـن لكـوت ديفـوار وقـوات الـدفاع       

تــتالءم مــع قــدراا الفعليــة. وأكــد  واألمــن للقــوى اجلديــدة ال
ــدم الشـــ   ــق عـ ــاع   الفريـ ــدات قطـ ــف إدارة عائـ ــذي يلـ   فافية الـ

ــاو وقطـــاع الوقـــود اهليـــدروكربوين. وواصـــل   - الـــنب الكاكـ
الفريـــق أيضـــا التحـــري عـــن االنتـــهاكات احملتملـــة للحظـــر       
ــري إىل      ــة تشـ ــف أدلـ ــاس، واكتشـ ــدير املـ ــى تصـ ــروض علـ املفـ
ــا وســيغيال     ــاس بصــورة مطــردة يف مــوقعي تورتي اســتخراج امل

ــاس اإليفـــوار   ــيني، وأن املـ ــبالد عـــن    املنجمـ ــرج مـــن الـ ي خيـ
  مايل.  طريق

ــوار للمشــاركة يف املناقشــة.        ــل كــوت ديف ودعــي ممث
ووجه الـرئيس (غانـا) انتبـاه الـس إىل مشـروع القـرار الـذي        

ــه فرنســا  ــد باإلمجــاع    )١٧٧(قدمت ؛ مث طرحــه للتصــويت، واعتم
__________ 

)١٧٦(  S/2007/611م التقرير عمـال بـالفقرة    ؛١٧٦١مـن القـرار    ٢وقُد 
)٢٠٠٧.(  

)١٧٧(  S/2007/633.  

) الـــذي قـــرر ٢٠٠٧( ١٧٨٢ودون مناقشـــة بوصـــفه القـــرار 
صــل الســابع مــن ميثــاق  مبوجبــه الــس، متصــرفا مبوجــب الف 

  األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

العمــل  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١قــرر أن ميــدد حــىت    
ــرات   ــرار   ١٢إىل  ٧بأحكــام الفق ــن الق ــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٢م  ٦) والفق

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٤٣من القرار 

قـــرر أيضـــا أن يســـتعرض التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب القـــرار    
منـه،   ١١و  ٩و  ٧صوص الفقـرات  )، وعلى وجه اخل٢٠٠٤( ١٥٧٢

  )؛  ٢٠٠٥(  ١٦٤٣من القرار  ٦ومبوجب الفقرة 

طلب على وجه اخلصوص أن تضع السلطات اإليفوارية علـى    
مـن القـرار    ١١الفور حدا ألي انتهاك للتدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة   

)، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت أشار إليها فريـق اخلـرباء   ٢٠٠٤( ١٥٧٢
  ؛  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢١املؤرخ  يف تقريره

قرر أن أية إعاقة خطرية حلرية حركة عملية األمـم املتحـدة يف     
نســية الــيت تــدعمها، أو أي هجــوم  كــوت ديفــوار وحركــة القــوات الفر

ديفــوار، أو القــوات  إعاقــة ألعمــال عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت   أو
املشـار إليـه يف الفقـرة     الفرنسية، أو املمثل اخلاص لألمني العام، أو امليسر

ــرار   ١٠ ــن الق ــوار،   ٢٠٠٧( ١٧٦٥م ــه اخلــاص يف كــوت ديف ) أو ممثل
تشــكل ديــدا لعمليــة الســالم واملصــاحلة الوطنيــة ألغــراض الفقــرتني        

  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١ و  ٩

ـــ    ــبما وردتقــــرر أيضــــا متديــــد واليــــة فريـ  ق اخلــــرباء، حســ
 تشـــرين األول/ ٣١)، حـــىت ٢٠٠٦( ١٧٢٧مـــن القـــرار  ٧ الفقــرة  يف

  .٢٠٠٨  أكتوبر
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  البنود املتعلقة بغرب أفريقيا - ١٤

  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا - ألف 

  اإلجراءات التمهيدية

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤  مارس آذار/ ٢٥املعقودة يف  ٤٩٣٣

آذار/مـــــارس  ٢٥، املعقـــــودة يف ٤٩٣٣يف اجللســـــة   
املســائل العــابرة ’’عتمــد جملــس األمــن البنــد املعنــون ، ا٢٠٠٤

، وأدرج يف جـدول أعمالـه تقريـر    ‘‘للحدود يف غـرب أفريقيـا  
عـــن ســـبل    ٢٠٠٤آذار/مـــارس  ١٢األمـــني العـــام املـــؤرخ   

إلقليميـــــة والعـــــابرة للحـــــدود يف مكافحـــــة املشـــــاكل دون ا
  .)١(أفريقيا  غرب

ــف املشــاكل       ــره، أن خمتل ــام يف تقري وأكــد األمــني الع
العابرة للحدود هي مشـاكل مترابطـة، وال سـبيل إىل حـل أي     
من هذه املشـاكل علـى الصـعيد الـوطين وحـده، بـل إن حلـها        
يتطلـب اتبــاع ــج إقليمــي. وحتقيقــا هلــذه الغايــة، قــدم األمــني  
العـــام عـــدة توصـــيات عمليـــة، تتضـــمن زيـــادة التنســـيق بـــني  

ــة دو   ــة يف املنطقــ ــدة العاملــ ــم املتحــ ــة لألمــ ــات التابعــ ن اجلهــ
اإلقليميـــة، وتعزيـــز أمانـــة اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب 
أفريقيـــا؛ وتنفيـــذ الوقـــف االختيـــاري الـــذي أعلنتـــه اجلماعـــة  
ــا الســترياد األســلحة الصــغرية    االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
ــز    ــا؛ وتعزيـ ــنيعها يف غـــرب أفريقيـ واخلفيفـــة وتصـــديرها وتصـ

ــاج؛ وتشــجي     ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم ــرامج ن ع ب
إصــالح القطــاع األمــين؛ واحلــد مــن االبتــزاز عنــد حــواجز        

األطــراف الـــيت ختــل باملعـــايري    “تســمية وفضـــح ”الطــرق؛ و  
اإلنسانية والقانون الدويل. ودعا األمني العـام إىل إجـراء تغـيري    

__________ 

  )١(  S/2004/200ــالً بب ــدم عمـ ــؤرخ  ، املقـ ــرئيس املـ ــان الـ ــوز/ ٢٥يـ  متـ
  .)S/PRST/2003/11( ٢٠٠٣  يوليه

جــذري يف النــهج السياســي الــذي ســاد معظــم أرجــاء املنطقــة 
. وأكــد دون اإلقليميــة لفتــرة طويلــة، وشــجع علــى االســتبداد 

على أنه ينبغي ألي اسـتراتيجية توضـع لكفالـة اسـتقرار غـرب      
أفريقيا وتنميتها أن ترتكز على منع ممارسـة القمـع مـن جانـب     
ــى كفالــة        ــن العناصــر وعل ــا م ــة للدولــة وغريه العناصــر التابع
ــع أرجــاء      ــيش يف مجي ــيت تع ــوق وأمــن الشــعوب ال ــرام حق احت

ضـرورة أن يقـدم    املنطقة. ويف اخلتام، شدد األمني العـام علـى  
اتمع اإلقليمي والـدويل املسـاعدة إىل احلكومـات الوطنيـة يف     
املنطقة اإلقليمية لتحقيق أغراض معينة، وأن يتدخل يف مرحلة 
مبكرة يف حالة حـدوث أزمـات حوكميـة وإنسـانية، وأعـرب      

  عن أمله أن يأخذ جملس األمن توصياته يف االعتبار.  

مـني العـام، ووزيـر خارجيـة     واستمع الس إىل إحاطـة مـن األ  
غانا بصفته رئيسا للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا،      
ــام للشــؤون     ــل األمــني الع ــذي للجماعــة، ووكي واألمــني التنفي
اإلنسانية، واملدير املعاون لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي. ويف   

، )٢(أعقــاب اإلحاطــات، أدىل مجيــع أعضــاء الــس ببيانــات     
، )٣(كــل مــن أيرلنــدا (باســم االحتــاد األورويب)  وكــذلك ممثلــو

  واليابان.
__________ 

  مثل بنن وزير اخلارجية والتكامل األفريقي لديها.  )٢(  

يســـلندا، وبلغاريـــا، أوألبانيـــا، وأيـــد البيـــان كـــل مـــن إســـتونيا،    )٣(  
ــود،    ــل األســ ــا، واجلبــ ــدا، وتركيــ ــنة واهلرســــك، وبولنــ والبوســ
واجلمهورية التشيكية، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقا،     
ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وصـربيا، وقـربص، وكرواتيـا،    

  .والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، والنرويج، وهنغاريا
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ــذ       ــه ال ميكــن تنفي ــه، أن ــام يف إحاطت وكــرر األمــني الع
التوصيات الواردة يف تقريره على أسـاس كـل بلـد علـى حـدة      
ــب.      ــا متعــدد اجلوان ــذها جــا إقليمي ــا يتطلــب تنفي فقــط، وإمن

غرية، وبالتايل ينبغي إيالء اهتمام خاص النتشار األسـلحة الصـ  
واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية، واسـتخدام اجلنـود   
األطفــال واملرتزقــة، وكــذلك إغــالق الطــرق. والحــظ األمــني 
العـام أن األسـباب اجلذريــة للمشـاكل يف املنطقــة، تـرتبط قبــل     
كــل شــيء مبســائل احلوكمــة، وحقــوق اإلنســان، والشــفافية.  

العنـف واالسـتبعاد    وحذر من أنه إذا استمر االسـتبداد وثقافـة  
واإلفالت من العقاب، فإن أي تقدم حيرز يف معاجلـة املشـاكل   
العابرة للحدود سيكون علـى األرجـح جمـرد خطـوات مؤقتـة،      
ــات       ــد حــث حكوم ــذلك فق وهشــة يف أحســن األحــوال. ول
املنطقــة علـــى إنشــاء مؤسســـات دميقراطيــة قويـــة ومنظمـــات    

  .)٤(إقليمية فعالة

ــا و    ــة غانــ ــر خارجيــ ــة والحــــظ وزيــ رئــــيس اجلماعــ
االقتصادية أن مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا مل يتشـاور     
بشــكل كامــل مــع الــدول األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية       
لدول غرب أفريقيا أو أمانتها عند إعـداد تقريـر األمـني العـام،     
وأكــد علــى احلاجــة إىل وضــع ــج شــامل ملعاجلــة العديــد مــن 

شـاكل العـابرة للحـدود. وأشـار     األسباب اجلذرية املترابطة للم
إىل أن اجلماعة تـرى أن احلـل األفضـل يتمثـل يف إجيـاد طريقـة       
إلعــادة الســالم إىل املنطقــة برمتــها، وأضــاف أن اجلماعــة قــد   
حـــددت بعـــض العوامـــل الـــيت حيتمـــل أن تـــؤدي إىل عـــدم       
االستقرار، مبا يف ذلك سحب بعثة األمم املتحدة يف سـرياليون  

  .)٥(على حنو مفاجئ وكامل
__________ 

  )٤(  S/PV.4933 ٤-٣، الصفحتان.  

  .٨-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

ــى        ــة االقتصــادية عل ــذي للجماع ــني التنفي ــق األم وواف
اجلـة املشـاكل العـابرة للحـدود،     ضرورة اتبـاع ـج إقليمـي ملع   

ســيما تزايــد اســتخدام املرتزقــة واجلنــود األطفــال، وانتشــار   ال
األســلحة الصــغرية واالبتــزاز عنــد حــواجز الطــرق. وأشــار إىل 

ل املشـترك مـن   أن توصيات األمني العام مفيـدة ومالئمـة للعمـ   
جانب اتمع الـدويل، وأن العمليـات الناجحـة لـرتع السـالح      
والتسريح وإعادة التوطني واإلدمـاج يف ليربيـا وكـوت ديفـوار     
ستكون حامسة فيما يتعلق مبكافحـة انتشـار األسـلحة الصـغرية     
واألســلحة اخلفيفــة يف املنطقــة. وأعــرب عــن أملــه أن يتماشــى 

دة يف سرياليون مـع مـدة بعـثيت    جدول تقليص بعثة األمم املتح
  .)٦(األمم املتحدة يف ليربيا وكوت ديفوار

ــام للشــؤون اإلنســانية أن        ــني الع ــل األم والحــظ وكي
اجلهود املبذولة يف اال اإلنساين وجمال حقـوق اإلنسـان غـري    
كافية وحدها يف أغلب األحيـان لتـوفري احلمايـة للمجموعـات     

ــة  الضــعيفة يف الرتاعــات املســلحة، وأعــ   ــه برغب رب عــن ترحيب
جملس األمن يف اختاذ تدابري إضافية حلمايـة املـدنيني وهـو قـادر     
علــى ذلــك. وأكــد علــى أن هنــاك حاجــة إىل إرســاء صــالت   
أوثـــق علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي فيمـــا بـــني األطـــراف الفاعلـــة  
اإلنســانية والسياســية واالقتصــادية بغيــة تنســيق وتنفيــذ بــرامج  

ــزع الســالح والتســريح وإعــادة   اإلدمــاج علــى حنــو أفضــل.    ن
ودعـا إىل اتبـاع ـج أكثـر مشـوال للتصـدي لألسـباب اجلذريــة        
ــم      ــيدة وحكـ ــة الرشـ ــار إىل احلوكمـ ــر واالفتقـ ــل الفقـ ــن قبيـ مـ
القانون، ورأى أن تنفيذ التوصيات الرئيسية لألمـني العـام مـن    
شــأنه أن يســهم بقــدر كـــبري يف معاجلــة الشــواغل اإلنســـانية      

  .)٧(األساسية
__________ 

  .١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

  .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  
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ير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أن  وأكد املد  
الربنامج يعاجل البعد اإلمنائي لألزمة والرتاع مباشرة عـن طريـق   
إدماج املنع وبناء السالم يف عمله اإلمنائي، وذكـر أن الربنـامج   
ــا     ــة متكاملــة لغــرب أفريقي ــة إمنائي قــد وضــع اســتراتيجية إقليمي

ملشــاكل حمــددة  واضــطلع بعــدد مــن املبــادرات بغيــة التصــدي  
ــزع         ــرامج ن ــم ب ــها دع ــن بين ــابرة للحــدود م ــق بقضــايا ع تتعل
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وبـرامج األسـلحة الصـغرية    
يف املنطقة اإلقليمية. وشدد على أمهية اتباع ـج شـامل يـربط    
بني بناء السالم والتنمية برباط وثيق، ورأى أن النهج اإلمنائيـة  

، من قبيـل اسـتراتيجية خفـض    “إلبداعيةاجلديدة وا”اإلقليمية 
مستوى الفقـر علـى الصـعيد دون اإلقليمـي، ميكـن أن تسـاعد       

علــــــى بلــــــوغ أهدافــــــه املشــــــتركة يف    اتمــــــع الــــــدويل  
  .)٨(أفريقيا  غرب

ــام        ــون بوجــه ع ــق املتكلم ــة، اتف ويف مناقشــات الحق
علـــى ضـــرورة اتبـــاع ـــج إقليمـــي ملعاجلـــة املشـــاكل العـــابرة  

التوصــيات ذات التوجــه بيقيــا. ورحبــوا للحــدود يف غــرب أفر
ــدوا     ــدوها، وأبـ ــام وأيـ ــني العـ ــر األمـ ــواردة يف تقريـ ــي الـ العملـ
استعدادهم ملواصلة دراسـة كيفيـة تنفيـذ التوصـيات. ويف هـذا      
السياق، أبرز معظم املتكلمني احلاجـة إىل تعزيـز التنسـيق فيمـا     

د ، يف حني تفاعـل العديـ  )٩(بني بعثات األمم املتحدة يف املنطقة
منهم أيضا على حنو إجيايب مع توصية األمني العـام بشـأن قيـام    

__________ 

  .١٦-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

ــفحتان     )٩(   ــع نفســـه، الصـ   (الربازيـــل)؛ الصـــفحتان   ١٧-١٦املرجـ
(الفلـبني)؛ الصـفحات    ٢١-٢٠(إسبانيا)؛ الصـفحتان   ١٨-١٧
ــا)؛ الصــفحتان   ٢٣-٢١ (الصــني)؛ الصــفحات   ٢٦-٢٥(أملاني
(االحتــاد الروســي)؛  ٣١-٣٠(باكســتان)؛ الصــفحتان  ٣٠-٢٨

 ٣٦-٣٣(الواليـات املتحـدة)؛ الصـفحات     ٣٣-٣١الصفحات 
 ٣٨(رومانيـــــا)؛ الصـــــفحة  ٣٨-٣٦لصـــــفحات (اجلزائـــــر)؛ ا

(أيرلندا، باسم االحتـاد األورويب)؛   ٤٢-٤١(شيلي)؛ الصفحتان 
  (اليابان). ٤٤-٤٢الصفحات 

. ومن ناحيـة  )١٠(تلك البعثات بدوريات مشتركة على احلدود
أخرى، وإن كـان هنـاك اتفـاق مـع احلاجـة إىل زيـادة الفعاليـة        
يف استخدام أصول األمـم املتحـدة يف املنطقـة بأسـرها، الحـظ      

ــوارد    ــل اململكــة املتحــدة أن تقاســم امل ــات وعــرب   ممث عــرب البعث
احلـدود يــؤدي إىل خطـر تشــويش واليـات البعثــات واحتمــال    
تعطيــل تسلســل القيــادة والــتحكم. وشــدد علــى أنــه يــتعني        
التصدي هلـذه الصـعوبات احملتملـة والتغلـب عليهـا حـىت ميكـن        

. )١١(وضع ج إقليمي للتدخالت اليت تقوم ـا األمـم املتحـدة   
ــه    ينبغــي اختــاذ إجــراءات  وحــذر ممثــل االحتــاد الروســي مــن أن

منسقة لقوات األمم املتحدة يف املنطقة دون اإلقليمية مع بـذل  
أال تنتــهك ســيادة فــرادى الــدول     العنايــة الواجبــة مــن أجــل   

. ويف الوقـت نفسـه، دعـا    )١٢(واليات البعثات احملددة هنـاك  أو
ــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة      ــد مــن املــتكلمني إىل تعزي العدي

ــات اإلقلي ــة    واملنظم ــك اجلماع ــا يف ذل ــة، مب ــة ودون اإلقليمي مي
. وأشـار  )١٣(االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، واحتـاد ـر مـانو      

ممثل شيلي صراحة إىل ضرورة أن تكون هناك مشـاركة أكـرب   
ــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة يف معاجلـــة املشـــاكل      للمنظمـ

  .)١٤(‘‘يف إطار الفصل الثامن من امليثاق’’العابرة للحدود 

ق عـدد مـن املـتكلمني أمهيـة علـى التنفيـذ النـاجح        وعل  
ــاج وإصــالح       ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ــربامج ن ل

__________ 

(الصــني)؛  ٢٥(أملانيــا)؛ والصــفحة  ٢٢املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٠(  
  (رومانيا). ٣٧(الواليات املتحدة)؛ والصفحة  ٣٢والصفحة 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

ــبني)؛ والصــفحة   ٢١-٢٠املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٣(    ٢٤(الفل
(الصــني)؛ والصــفحة  ٢٦-٢٥)؛ والصــفحتان (اململكــة املتحــدة

 ٤٠(رومانيـا)؛ والصـفحة    ٢٦-٢٥(اجلزائر)؛ والصـفحتان   ٣٤
  (أيرلندا باسم االحتاد األورويب). ٤٢(فرنسا)؛ والصفحة 

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
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. وأكــد )١٥(قطـاع األمـن يف سـرياليون وليربيــا وكـوت ديفـوار     
ــغرية     ــلحة الصـ ــار األسـ ــى أن انتشـ ــتكلمني علـ ــن املـ ــد مـ العديـ
واجلنـــود األطفـــال جيـــب كبحـــه مـــن خـــالل تعزيـــز اآلليـــات  

طنية القائمة، من قبيل حتويـل الوقـف االختيـاري    اإلقليمية والو
للجماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا إىل صـــك ملـــزم 

. والحــظ عــدة مـــتكلمني أن التنميــة هــي إحـــدى     )١٦(قانونــا 
القضايا األساسية اليت جيب إيـالء اهتمـام خـاص هلـا مـن أجـل       

  .)١٧(حتقيق سالم دائم يف املنطقة

أنـه جيـب أن ينظـر    وأعرب ممثـل اجلزائـر عـن اعتقـاده       
ــا     ــى أـ ــا علـ ــرب أفريقيـ ــدود يف غـ ــابرة للحـ ــاكل العـ إىل املشـ

ــىن الفصــل     ’’ ــدوليني مبوجــب مع ــن ال ــدات للســالم واألم دي
الســـابع مـــن امليثـــاق، وأن جيـــري التعامـــل معهـــا علـــى ذلـــك  

. وحــث الــس علــى اعتمــاد وجهــة نظــر طويلــة  )١٨(‘‘النحــو
ــل أي    ــاكل. ورأى املمثــ ــذه املشــ ــة هــ ــد ملكافحــ ــا أن األمــ ضــ

االستغالل غري املشروع للمـوارد الطبيعيـة ينبغـي أن يـدرج يف     
ــام.      ــيت حــددها األمــني الع ــابرة للحــدود ال قائمــة املشــاكل الع
وكرر ممثل اململكة املتحدة احلاجة إىل معاجلة مسألة اسـتخدام  

__________ 

(الفلـبني)؛   ٢١(إسـبانيا)؛ الصـفحة    ١٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٥(  
ــفحة  ــفحة   ٢٦الصـ ــني)؛ الصـ ــو ٢٧(الصـ   )؛ الصـــفحتان ال(أنغـ

(فرنسا)؛ والصـفحة   ٤٠(الواليات املتحدة)؛ الصفحة  ٣٣-٣٢
  (اليابان). ٤٣

(الفلـبني)؛   ٢١(إسـبانيا)؛ الصـفحة    ١٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٦(  
(اململكــة املتحــدة)؛  ٢٥-٢٤(أملانيــا)؛ الصــفحتان  ٢٢الصـفحة  

(اجلزائــر)؛  ٣٥-٣٤)؛ الصــفحتان ال(أنغــو ٢٧-٢٦الصــفحتان 
ــا)؛ والصــفحة   ٣٧صــفحة ال ــدا باســم االحتــاد   ٤٢(روماني (أيرلن

  األورويب).

ــل)؛ الصــفحة   ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٧(   ــنن)؛  ١٩(الربازي (ب
 ٤٣والصفحة  (باكستان)؛ ٢٩(الصني)؛ الصفحة  ٢٦الصفحة 
  (اليابان).

  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

ــاءة      ــا وإســــ ــرب أفريقيــــ ــة يف غــــ ــة الغنيــــ ــوارد الطبيعيــــ املــــ
نســا مســاعدة بلــدان  . وباملثــل، اقتــرح ممثــل فر )١٩(اســتخدامها

املنطقة يف تعزيز دعم الرقابة على مواردها الطبيعية عـن طريـق   
ــم املتحــدة أو عــن       ــة لألم ــظ الســالم التابع ــات حف دعــم عملي
طريق آليات أخرى، باعتبار ذلـك واحـدة مـن بعـض األفكـار      

ــام     ــني الع ــر األم ــيت ميكــن إضــافتها إىل تقري ــل )٢٠(ال . ورأى ممث
لصـلة املثبتـة بـني اسـتغالل املــوارد     باكسـتان أنـه، وبـالنظر إىل ا   

ــأجيج الرتاعــات يف غــرب     ــة بصــورة غــري مشــروعة وت الطبيعي
أفريقيا، فإنه ينبغي أن يشمل نطاق اجلـزاءات كـال مـن جـانيب     
ــري     ــورة غـ ــتغلة بصـ ــة املسـ ــوارد الطبيعيـ ــب للمـ ــرض والطلـ العـ

 “التســمية والفضــح”مشــروعة. وحــث علــى تطبيــق ممارســة  
ملشــاركني يف هــذه األنشــطة   يــع اوفــرض اجلــزاءات علــى مج  

  .)٢١(املشروعة  غري

ــان      ــا) ببيـ ــرئيس (فرنسـ ــاع، أدىل الـ ــة االجتمـ ويف ايـ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢٢(باسم الس

ــم املتحــدة يف        ــات األم ــام أن يشــجع بعث ــني الع ــب إىل األم طل
داريـة  غرب أفريقيا على تبادل املعلومات وتقاسم مواردهـا السـوقية واإل  

إىل أقصى حد ممكن، دون إعاقة التنفيذ املرضي لوالياـا، ـدف زيـادة    
  كفاءا وخفض التكاليف؛  

شــدد علــى أمهيــة النــهج اإلقليمــي يف إعــداد وتنفيــذ بــرامج          
  التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج؛  

ــة         ــة الظــروف الالزم ــى الســعي إىل يئ ــة عل حــث دول املنطق
  ؛للعودة اآلمنة لالجئني
__________ 

  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

  .٣٩، الصفحة املرجع نفسه  )٢٠(  

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

  )٢٢(  S/PRST/2004/7.  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

553/1582 11-02856 
 

ــدول غــرب        ــة االقتصــادية ل ــدول األعضــاء يف اجلماع حــث ال
ــترياد    ــا علـــى أن تنفـــذ بالكامـــل اتفـــاق الوقـــف االختيـــاري السـ أفريقيـ

فيفـــــة يف غـــــرب أفريقيـــــا واختـــــاذ  وتصـــــدير وتصـــــنيع األســـــلحة اخل
جتـــــار باألســـــلحة الصـــــغرية اخلطـــــوات الالزمـــــة ملكافحـــــة اال مجيـــــع

  اخلفيفة؛    واألسلحة

نو إىل اسـتئناف احلـوار والنظـر يف عقـد     دعا دول احتاد ـر مـا    
اجتماع قمة لرؤساء الدول لوضع ج مشترك ملعاجلـة قضـاياهم األمنيـة    

  املشتركة وتدابري لبناء الثقة؛  

ــدوائر املاليــة          ــة وال ــدان املاحن ــتعجال البل ــى وجــه االس ــا عل دع
ــرب       ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــدعم اجلماع ــا ل ــة إىل تنســيق جهوده الدولي

  هودها إلصالح قطاع األمن.  أفريقيا يف ج
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥  فرباير شباط/ ٢٥املعقودة يف  ٥١٣١

ــة    ــودة يف ٥١٣١يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٥، املعقــ شــ
ــي    ٢٠٠٥ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

ــؤرخ   ــام املـ ــني العـ ــباط/فرباير  ١١لألمـ ــبل   ٢٠٠٥شـ ــن سـ عـ
اكل دون اإلقليميــة والعــابرة للحــدود يف غــرب  مكافحــة املشــ

. والحظ األمني العام يف تقريره أنه على الـرغم مـن   )٢٣(أفريقيا
التقدم احملرز يف عدة دول يف غرب أفريقيـا، مـا زالـت املنطقـة     
دون اإلقليمية معرضة للخطـر الشـديد وال يـزال هنـاك الكـثري      

ظ مـــع ممـــا ينبغـــي القيـــام بـــه لتحقيـــق الســـالم الـــدائم. والحـــ
االرتيــاح منــو الشــراكة املثمــرة بــني منظومــة األمــم املتحــدة        
والشركاء اإلمنائيني واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا،  
ــدين،     ــع املــ ــات اتمــ ــات ومنظمــ ــض احلكومــ ــذلك بعــ وكــ
واتمعات احمللية يف منطقة غـرب أفريقيـا، ولكنـه شـدد علـى      

لعديــد مــن أن مضـاعفة اجلهــود وتوجيههــا بصــورة أفضــل يف ا 
ــاء      ــات وبن ــع الرتاع اــاالت األخــرى ميكــن أن تســاهم يف من

__________ 

  )٢٣(  S/2005/86.  

السالم يف املنطقة دون اإلقليمية. ويف هذا الصدد، دعا األمـني  
ــرب       ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــدول األعضــاء يف اجلماع ــام ال الع
أفريقيـــا إىل حتويـــل الوقـــف االختيـــاري الســـترياد وتصـــدير      

فيفـة إىل صـك ملـزم    وتصنيع األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخل   
قانونا بأسرع فرصة ممكنة. وأشاد األمـني العـام بالتقـدم احملـرز     
يف تنفيذ نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج يف سـرياليون   

ــا، إال ــن أ  وليربيـ ــذر مـ ــه حـ ــنجح  أنـ ــن أن تـ ــة ال ميكـ ن العمليـ
يتـوفر التمويـل املالئـم إلعـادة إدمـاج املقـاتلني السـابقني         مل ما

م. وأكد األمني العام على األمهية احليويـة للحـد   وإعادة تأهيله
ــة دون     ــة يف املنطقــ ــباب املروعــ ــة الشــ ــتويات بطالــ ــن مســ مــ
اإلقليمية. وحث الشركاء اإلمنائيني أيضا على متويـل خـدمات   
الـــدعم عـــرب احلـــدود للتخفيـــف مـــن وطـــأة احلالـــة اإلنســـانية  
 العصيبة يف الكثري من أحناء املنطقة دون اإلقليميـة، وخباصـة يف  
املنـاطق احلدوديــة احلساســة املتضــررة مـن الــرتاع الــيت يتعــرض   
ســكاا للخطــر جــراء جمموعــة متنوعــة مــن املشــاكل العــابرة    
للحدود. وأخرياً، الحظ األمني العام أن إصالح قطـاع األمـن   
يشــكل أولويــة عاجلــة بشــكل خــاص لغــرب أفريقيــا باعتبــاره  

مكتــب  أداة رئيســية ملنــع نشــوب الرتاعــات، وطلــب أن يقــوم 
األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا بإعــداد برنــامج متكامــل إقليميــا 
ــرب     ــركائه يف غـ ــع شـ ــاور مـ ــن، بالتشـ ــاع األمـ ــالح قطـ إلصـ

. ويف اخلتام، أكد األمني العـام  ٢٠٠٥أفريقيا، وقبل اية عام 
على أن املسؤولية الرئيسية لتعزيـز السـلم يف املنطقـة تقـع علـى      

احملليــة ذاــا، بيــد أن األمــم  عــاتق القــادة األفارقــة واتمعــات  
ــق     ــة إىل حتقي ــدعم للمســاعي الرامي املتحــدة ستواصــل تقــدمي ال

  مستقبل أفضل لشعوب غرب أفريقيا.

واســتمع الــس إىل إحاطــات مــن األمــني العــام ومــن   
ممثلــه اخلــاص لغــرب أفريقيــا، وكــذلك مــن املستشــار اخلــاص   

ــدول غــرب أفري     ــة االقتصــادية ل ــذي للجماع ــا لألمــني التنفي قي
املعين حبماية الطفل. وباإلضافة إىل مجيع أعضـاء الـس، أدىل   
ببيانات أيضا ممثلو بوركينا فاسو وسرياليون، وغينيـا، وكـوت   



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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، ومـــايل، )٢٤(ديفــوار، ولكســمربغ (باســم االحتــاد األورويب)    
  والنيجر، ونيجرييا (باسم جمموعة الدول األفريقية).

تهاللية عــن وأعــرب األمــني العــام يف مالحظاتــه االســ   
تزال تواجـه حتـديات أمنيـة     قلقه من أن منطقة غرب أفريقيا ال

خطرية. وأشار يف هذا الصدد إىل مسائل منـاطق احلـدود الـيت    
ــل       ــق إىل التمويـ ــثري للقلـ ــار املـ ــل، واالفتقـ ــا القالقـ ــود فيهـ تسـ
إلصـــالح القطـــاع األمـــين وبـــرامج نـــزع الســـالح والتســـريح 

، وارتفــاع مســـتويات  وإعــادة اإلدمــاج واإلعــادة إىل الــوطن    
بطالة الشباب. وأشار إىل أنه قد سلط الضـوء يف تقريـره علـى    
اـــاالت الـــيت تتطلـــب عمـــال عـــاجال وطويـــل األجـــل، وأن   
التوصــيات الــواردة فيــه موجهــة إىل عــدد كــبري مــن األطــراف  
ــة      ــات أخــرى يف منظوم ــن وهيئ ــس األم ــا جمل ــا فيه ــة، مب الفاعل

ون الثنائيــــون واملتعــــددو األمـــم املتحـــدة، والشـــركاء اإلمنائيــــ
األطــراف، وأمانــة اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا،   
وفرادى الـدول األعضـاء، ومنظمـات اتمـع املـدين. ورحـب       
باجلهود الـيت بذلتـها اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        
وأعضــاؤها مــؤخرا بغيـــة التصـــدي للتحــديات املعقــدة الــيت       

شـراكة البنـَّــاءة بـني اجلماعـة االقتصـادية      تواجهها املنطقـة، وال 
لدول غـرب أفريقيـا ومنظومـة األمـم املتحـدة وأطـراف فاعلـة        

  .)٢٥(أخرى ذات صلة

والحظ املمثل اخلاص لألمني العـام لغـرب أفريقيـا أن      
ــدويل يف غــرب      ــه اتمــع ال ــذي يضــطلع ب العمــل اجلمــاعي ال

ــة حتــديات واســعة النطــاق. وفيمــا      ــا يواجــه ثالث ــق أفريقي يتعل
بالتحدي املؤسسي، شدد على أنه ينبغي زيـادة تعزيـز التعـاون    

__________ 

يسـلندا، وبلغاريـا، والبوسـنة    أأيدت هذا البيان كل مـن ألبانيـا، و    )٢٤(  
واهلرســــك، وتركيــــا، واجلبــــل األســــود، ومجهوريــــة مقــــدونيا  

  اليوغوسالفية سابقا، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، والنرويج.

  )٢٥(  S/PV.5131 ٣-٢، الصفحتان.  

ــا،     ــرب أفريقيـ ــدة يف غـ ــم املتحـ ــات األمـ ــني كيانـ ــي بـ املؤسسـ
ــة      ــم املتحــدة والشــركاء اآلخــرين يف املنطق ــني األم وكــذلك ب
دون اإلقليميـــة، وخاصـــة اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب  

وفيمـا يتعلـق    أفريقيا، ودول غـرب أفريقيـا وجمتمعاـا املدنيـة.    
بالتحـــدي املنـــهجي، شـــدد علـــى احلاجـــة إىل وضـــع ســـلم       
لألولويــات بشـــأن القضــايا واــاالت واألهــداف، وأشــار إىل  
ــل      ــن قبيـ ــائل مـ ــمل مسـ ــة تشـ ــية احلاليـ ــات الرئيسـ أن األولويـ
األسلحة الصغرية، واألطفال اجلنـود، وإصـالح قطـاع األمـن،     

الطـرق،   ونزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، وحـواجز    
وبناء السالم عـرب احلـدود. وفيمـا يتصـل بالتحـدي العقائـدي،       
ـــش     ــى دول تعيـ ــالم علـ ــاء السـ ــود يف بنـ ــز اجلهـ رأى أن تركيـ

عمـــل منطقــي، لكــن البلــدان الــيت  حــاالت حــرب هــو مســار  
تعيش ظروف حرب من قبيل غانا والنيجر تسـتحق الـدعم    ال

يف الــدويل، فهــي مــا زالــت هشــة وميكــن أن يضــعفها العنــف    
ــأن        ــه ب ــن ثقت ــل اخلــاص ع ــا. وأعــرب املمث ــدان اــاورة هل البل
التعــاون اجلــاري بــني اتمــع الــدويل وشــعوب غــرب أفريقيــا   
وحكوماـا سيسـاعد يف التغلـب علــى بعـض تلـك التحــديات      

  .)٢٦(اهلائلة

ــذي للجماعــة       وذكــر املستشــار اخلــاص لألمــني التنفي
ــة ا    ــين حبمايـ ــا املعـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــل أن االقتصـ لطفـ

املشــاكل العــابرة للحــدود الــيت تواجههــا بلــدان غــرب أفريقيــا  
ــك     ــتقرار، وأن تلــ ــن واالســ ــلم واألمــ ــدات للســ ــها ديــ كلــ
التهديــدات نامجــة عــن أنشــطة العصــابات املنظمــة الــيت لــديها   
شبكات منتشرة يف العديـد مـن بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة،      

عصـابات، الـيت   بل وخارج املنطقة أيضا. وتعيش معظم تلك ال
عادة مـا يكـون هلـا جـذور سياسـية وقـد تتطـور إىل عصـابات         
إجرامية، من االجتار باألسلحة واملخـدرات، وغسـل األمـوال،    

__________ 

  .٥-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  
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ــىن املنــاطق يف        ــى أغ ــثرياً مــا تســيطر عل ــار بالبشــر، وك واالجت
البلدان اليت متر بأزمة. وأبلغ املستشـار اخلـاص الـس أنـه مـن      

عصـابات املســلحة ومكافحتــها،  أجـل منــع األنشـطة الســلبية لل  
وضــعت اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا عــددا مــن   
ــة يف     ــة باملســاعدة املتبادل ــة املتعلق ــل االتفاقي الصــكوك، مــن قبي
ــددت     ــد حـ ــرمني. وقـ ــليم اـ ــة تسـ ــة، واتفاقيـ ــائل اجلنائيـ املسـ
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ثالثـة ـج اسـتراتيجية    

تلــك الصــكوك، مــن خــالل التــدابري السياســية  رئيســية لتنفيــذ 
ــة      ــدت اجلماع ــت نفســه، اعتم ــة. ويف الوق ــة واإلمنائي والقانوني
االقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا عددا مـن الربوتوكـوالت   
ملنــع نشــوب الرتاعــات عــن طريــق تعزيــز الدميقراطيــة واحلكــم  
السديد، فضال عن حرية حركة السـلع واألشـخاص. واختـتم    

اخلـــاص بـــالقول بأنـــه ينبغـــي اتبـــاع مجيـــع املبـــادئ  املستشـــار 
التوجيهية املتفق عليها لتحقيق بيئـة مواتيـة للتنميـة االقتصـادية     

  .)٢٧(واالجتماعية السليمة يف املنطقة دون اإلقليمية

وشاطر املتكلمـون األمـني العـام تقييمـه بـأن احلالـة يف         
غـــرب أفريقيـــا خلـــيط مـــن التطـــورات اإلجيابيـــة والتحـــديات 

ســتمرة، وأكــدوا مــن جديــد علــى االعتقــاد بــأن اجلهـــود        امل
املتضــافرة الــيت تســتند إىل ــج إقليمــي متكامــل ملنــع الصــراع    
ــى       ــاء عل ــق الســالم املســتدام. وباإلضــافة إىل الثن ــة لتحقي الزم
ــات      ــات السياســية وبعث ــني خمتلــف البعث ــاون فيمــا ب ــز التع تعزي

اإلقليميـة،   حفظ السالم التابعة لألمـم املتحـدة يف املنطقـة دون   
ــني منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن أصــحاب      وكــذلك ب
ــى األســلحة      ــام عل ــتكلمني يف بيان املصــلحة، ركــز معظــم امل
الصغرية، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، وإصـالح   

  قطاع األمن، واملناطق احلدودية.  
__________ 

  .٧و  ٦ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٢٧(  

والحظ عدد كبري من املـتكلمني أن انتشـار األسـلحة      
ال يشــكل أحــد التحــديات اخلطــرية الــيت جيــب  الصــغرية ال يــز

التصدي هلـا علـى حنـو أكثـر فعاليـة، ال سـيما مـن خـالل قيـام          
الــدول األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  
بتحويل الوقف االختياري إىل صك ملزم قانونا، ومـن خـالل   
دعــم اتمــع الــدويل لربنــامج الرقابــة علــى األســلحة الصــغرية   

. ويف سـياق  )٢٨(ع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالتاب
االجتــار باألســلحة الصــغرية، أيــد عــدد مــن املــتكلمني توصــية    
األمــني العــام بــأن يــتم إعطــاء عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ    
الســـالم الوســـائل الالزمـــة لرصـــد عمليـــات حظـــر األســـلحة   

ر اإلشـها ”. وذهـب العديـد مـن املـتكلمني إىل أن     )٢٩(وإنفاذها
أداة فعالة لتعزيز تنفيذ نظـم اجلـزاءات، وأن الـس     “والفضح

ــة بـــاألفراد والكيانـــات الـــذين    ينبغـــي أن ينظـــر يف نشـــر قائمـ
ينتهكون حظر توريد األسـلحة والوقـف االختيـاري للجماعـة     

. ويف هــذا الصــدد، كــان )٣٠(االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا 
ــذي كــان يتحــدث      ــل لكســمربغ ال ــل وممث ــل الربازي باســم ممث

__________ 

  (الصــــني)؛ الصــــفحات  ١١-١٠املرجــــع نفســــه، الصــــفحتان   )٢٨(  
(الفلبني)؛ الصـفحتان   ١٨-١٧(الربازيل)؛ الصفحتان  ١٥-١٣
(الواليــات املتحــدة)؛  ٢٦-٢٤(اليابــان)؛ الصــفحات  ٢٤-٢٣

(رومانيـا)؛   ٣١-٢٩(فرنسا)؛ الصـفحات   ٢٩-٢٧الصفحات 
 ٣٨-٣٦(األرجنــــــتني)؛ الصــــــفحات   ٣٢-٣١الصــــــفحتان 

 ٤٠-٣٨(لكســـمربغ، باســـم االحتـــاد األورويب)؛ الصـــفحات    
ــفحات   ــوار)؛ الصـ ــوت ديفـ ــفحات   ٤٣-٤١(كـ ــا)؛ الصـ (غينيـ

ــفحات  ٤٥-٤٣ ــرياليون)؛ الصـ ــم  ٤٧-٤٥(سـ ــا، باسـ (نيجرييـ
  (مايل). ٥٢-٥٠جمموعة الدول األفريقية)؛ الصفحات 

 ٢٢(اململكـــة املتحـــدة)؛ الصـــفحة  ٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٢٩(  
(لكســمربغ،  ٣٧(فرنســا)؛ الصــفحة  ٢٨(الــدامنرك)؛ الصــفحة 

  (مايل). ٥٢-٥١باسم االحتاد األورويب)؛ والصفحتان 

(رومانيـا)؛   ٣١(اليونـان)؛ الصـفحة    ٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
األورويب)؛ والصــفحة  (لكســمربغ، باســم االحتــاد  ٣٨الصــفحة 

  (نيجرييا، باسم جمموعة الدول األفريقية). ٤٩
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االحتاد األورويب، قد نظـرا علـى حنـو إجيـايب يف توصـية األمـني       
ــة املتصــلة     العــام عــن تقــدمي املســؤولني عــن األنشــطة اإلجرامي
ــر إىل     ــة والبشـ ــوارد الطبيعيـ ــغرية واملـ ــلحة الصـ ــار باألسـ باالجتـ

ــهم    ــة حملاكمت ــة الدولي ــة اجلنائي ــات   )٣١(احملكم ــل الوالي ــا ممث ، أم
ــده لديــ   ــد بل ــة بشــأن   املتحــدة فقــال إن وف ه وجهــة نظــر خمتلف

  .)٣٢(أنسب املنتديات للنظر يف تلك القضايا

وذكر العديد من املتكلمني أن عمليات نـزع السـالح     
والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وإصــالح قطــاع األمــن الناجحــة    
ــاء       ــراعات وبنـ ــوب الصـ ــع نشـ ــا يف منـ ــرا حامسـ ــت عنصـ كانـ

لسياسـي  . ووفقا ملمثلة الدامنرك، فـإن إزالـة الطـابع ا   )٣٣(السالم
ــدميقراطي    ــراف الـ ــاعها لإلشـ ــن وإخضـ ــوات األمـ ــن دور قـ عـ
ــاء      ــدة ولبنـ ــراعات جديـ ــوب صـ ــع نشـ ــيان ملنـ ــرطان أساسـ شـ
السـالم. وأضـافت أن عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة        
ــكلة    ــاج ينبغـــي إعـــدادها حبيـــث تراعـــي بالتحديـــد مشـ اإلدمـ
األطفال والشباب الغاضبني والشاعرين خبيبـة األمـل يف غـرب    

ا، وأنــه ينبغــي أن تنظــر األمــم املتحــدة يف متويــل حصــة   أفريقيــ
أكرب من األنشطة ذات الصلة برتع السالح والتسريح وإعـادة  
اإلدمــاج يف عمليــات حفــظ الســالم مــن خــالل االشــتراكات   

__________ 

 ٣٨(الربازيـــــل)؛ والصـــــفحة  ١٤املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٣١(  
  (لكسمربغ، باسم االحتاد األورويب).

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 ١٢(اململكـــة املتحـــدة)؛ الصـــفحة  ٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٣٣(  
(مجهوريـــة  ١٦لربازيـــل)؛ الصـــفحة (ا ١٤(اجلزائـــر)؛ الصـــفحة 

ــفحة   ــدة)؛ الصـــ ــا املتحـــ ــفحة  ١٨ترتانيـــ ــبني)؛ الصـــ  ٢١(الفلـــ
(الواليـــات  ٢٥(اليابـــان)؛ الصـــفحة  ٢٣(الـــدامنرك)؛ الصـــفحة 
ــفحة  ــدة)؛ الصـ ــفحة  ٢٧املتحـ ــان)؛ الصـ ــا)؛  ٣٠(اليونـ (رومانيـ

ــنن)؛ الصــفحة  ٣٣(األرجنــتني)؛ الصــفحة  ٣٢الصــفحة   ٣٨(ب
ــاد    ــم االحتـــــ ــمربغ، باســـــ ــفحة (لكســـــ  ٤٠األورويب)؛ الصـــــ

(نيجرييـا، باسـم جمموعـة الـدول      ٤٩ديفـوار)؛ الصـفحة    (كوت
  (مايل). ٥١األفريقية)؛ والصفحة 

. وأعرب ممثل الواليـات املتحـدة عـن القلـق مـن أن      )٣٤(املقررة
يـزال  متويل برامج نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج ال    

ــد مــن اإلصــالح     ــد احلاجــة إىل إجــراء املزي يشــكل حتــديا، وأي
لقطاع األمن وإنشاء قوات أمـن دميقراطيـة وحمترفـة، مسـتمدة     

ــع اجلماعــات يف خمتلــف اتمعــات   ــل  )٣٥(مــن مجي . وشــدد ممث
ــة معاجلــة قضــية إعــادة اإلدمــاج، وال ســيما      ــان علــى أمهي الياب

. )٣٦(لــرتاعمشـكلة بطالـة الشـباب بغيــة جتنـب إعـادة نشـوب ا      
وعنــد النظــر يف طريقــة معاجلــة املســائل العــابرة للحــدود يف       

ملمـــثلني اقتـــراح إنشـــاء جلنــــة    غـــرب أفريقيـــا، أيـــد بعـــض ا    
  .)٣٧(السالم  لبناء

وتطــــرق عــــدد مــــن املــــتكلمني إىل مســــألة املنــــاطق   
احلدودية احلساسـة واحلاجـة إىل وضـع اسـتراتيجيات متكاملـة      

ي مـع األمـني العـام علـى     . واتفق ممثل االحتـاد الروسـ  )٣٨(لذلك
احلاجة إىل تعزيـز حـدود الـدول األفريقيـة، وإنشـاء آليـة أمنيـة        

ــة  ــاطق احلدودي ــنن مكتــب  )٣٩(مشــتركة يف املن ــل ب . وحــث ممث
األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا علـى تقـدمي دعمـه الكامـل خلطـة        
اجلماعة الرامية إىل إنشاء رابطـة للمنـاطق واملـدن احلدوديـة يف     

__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

 ١٤(اململكة املتحدة)؛ الصـفحة   ٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  
  (الفلبني). ١٨ازيل)؛ الصفحة (الرب

 ٢٥(االحتــاد الروســي)؛ الصــفحة   ١٩املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٨(  
(رومانيــا)؛ الصــفحة  ٣١-٣٠(الواليــات املتحــدة)؛ الصــفحتان 

ــفحتان  ٣٢ ــتني)؛ الصـ ــفحة  ٣٤-٣٣(األرجنـ ــنن)؛ الصـ  ٣٩(بـ
(نيجرييـا،   ٤٧(غينيـا)؛ الصـفحة    ٤٣(كوت ديفوار)؛ الصـفحة  

(مايل)؛ والصـفحة   ٥١األفريقية)؛ الصفحة باسم جمموعة الدول 
  (النيجر).  ٥٣

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  
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وذكر ممثل نيجرييا، متحـدثاً باسـم جمموعـة     .)٤٠(غرب أفريقيا
اســتراتيجيات ’’الــدول األفريقيــة، أن املبــادرة القائمــة املعنونــة 

، الـيت  ‘‘موحدة للمناطق احلدوديـة احلساسـة يف غـرب أفريقيـا    
يشــارك فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا واجلماعــة   
االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا ومكتـــب تنســـيق الشـــؤون 

نسانية والشركاء اإلمنائيني ومجاعات اتمع املدين واألفرقـة  اإل
القطرية وبعثات السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة، مـن شـأا أن       
تســاعد علــى منــع احلــاالت احملتملــة النــدالع أعمــال العنــف،   
وإعادة الثقة واالئتمان للعالقـات بـني الـدول، وتعزيـز السـالم      

يميــة، إذا نفــذت بالكامــل.   واالســتقرار يف املنطقــة دون اإلقل 
وأكد كذلك على أن التحديات النامجـة عـن املشـاكل العـابرة     

ــا   ــرب أفريقيـ ــدود يف غـ ــة    للحـ ــا بفعاليـ ــدي هلـ ــن التصـ ال ميكـ
. وأشـار  )٤١(حينما تعـزز فـرص النمـو االقتصـادي والتنميـة      إال

ممثــل النيجــر إىل أن إدارة املنــاطق احلدوديــة مشــكلة كــبرية يف  
نقــل ســكان املنطقــة، وحــذر مــن أن   ضــوء ارتفــاع مســتوى ت 

االبتــــزاز وإســــاءة املعاملــــة عنــــد املخــــافر احلدوديــــة يــــثريان  
ــان  ــن الســكان     االضــطرابات يف أحي ــوعتني م ــني جمم كــثرية ب

ــات بــــــني    ــدوث أزمــــ ــي إىل حــــ ــا يفضــــ ــاورين، ممــــ املتجــــ
  .)٤٢(متامخني  بلدين

ــدروس       ــات والـ ــل املمارسـ ــبعض أن أفضـ ــظ الـ والحـ
ا يف ذلـك التعـاون عـرب احلـدود     املستفادة من غرب أفريقيـا، مبـ  

ــه وأن       ــذى ب ــاالً يحت ــي، ميكــن أن تكــون مث ــاون اإلقليم والتع
تســــتخدم يف غريهــــا مــــن املنــــاطق اإلقليميــــة واملنــــاطق دون 

. ووافــق عــدد مــن املــتكلمني علــى أن املســؤولية   )٤٣(اإلقليميــة
__________ 

  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

  .٥٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  .٥٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 ١٦(اململكـــة املتحـــدة)؛ الصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٤٣(  
  (الفلبني).  ١٨ (مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ الصفحة

الرئيســــية عــــن تعزيــــز الســــلم واالســــتقرار يف املنطقــــة دون  
قضـايا العـابرة للحـدود، تقـع علـى عـاتق       اإلقليمية، ومعاجلـة ال 

، ويف هـذا السـياق، سـلط الـبعض     )٤٤(الدول األفريقيـة أنفسـها  
الضوء على أن الـدول األفريقيـة ينبغـي أن متتلـك زمـام عمليـة       

. وأكـــد ممثـــل االحتـــاد )٤٥(تســـوية الرتاعـــات وتوطيـــد الســـالم
ــة لألفكــار        ــن العناي ــد م ــالء املزي ــى أن ضــرورة إي الروســي عل

ــة الــيت ميكــن لــس األمــن مــن خالهلــا   اجلديــدة بشــ أن الكيفي
لتعزيـز عملياـا السياسـية،     تقدمي املساعدة لدول غرب أفريقيا

ــة ميكـــن    ــار االبتكاريـ ــوير تلـــك األفكـ ــيفا أن العمـــل لتطـ مضـ
ينجز يف إطار الفريق العامـل املخصـص املعـين مبنـع نشـوب       أن

  .)٤٦(الصراعات يف أفريقيا وحلها التابع للمجلس

تلف ممثل غينيا مع األمـني العـام الـذي رحـب     وقد اخ  
يف تقريــره بقــرار فريــق االتصــال الــدويل املعــين بليربيــا بتوســيع 
ــدان األخــرى يف احتــاد ــر مــانو،     ــه ليشــمال البل ــه ونطاق واليت

ــا  ــل  ،)٤٧(بيســاو وكــوت ديفــوار  -وكــذلك غيني وأوضــح ممث
غينيا أن حكومة بلده رأت أن هذا القرار غري مناسـب بـاملرة،   

  .)٤٨(وقد رفضته بالفعل
__________ 

ــر)؛ الصــفحة   ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة    )٤٤(   (االحتــاد  ١٩(اجلزائ
(األرجنــتني)؛  ٣٢(اليابــان)؛ الصــفحة  ٢٣الروســي)؛ الصــفحة 

(لكســمربغ، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة   ٣٧الصــفحة 
  (سرياليون). ٤٥

(اليابـان)؛   ٢٤(الـدامنرك)؛ الصـفحة    ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  
  (اليونان). ٢٦لصفحة وا

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

  )٤٧(  S/2005/86 ــرة ــق    ٨، الفقـ ــبح فريـ ــق ليصـ ــمية الفريـ ــد تسـ . وأعيـ
  االتصال الدويل حلوض ر مانو.

  )٤٨(  S/PV.5131 ٤٢، الصفحة.  
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ويف اية االجتمـاع، أدىل الـرئيس (بـنن) ببيـان باسـم        
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٤٩(الس

أعـرب جمــددا عــن اعتقــاده بضـرورة اختــاذ اإلجــراءات املتعلقــة     
بالقضايا دون اإلقليمية والعابرة للحدود يف إطار اسـتراتيجية أوسـع ملنـع    

  دارة األزمات وبناء السالم يف املنطقة دون اإلقليمية؛  الصراعات وإ

شــجع مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا علــى مواصــلة          
تشـــجيع األخـــذ بنـــهج دون إقليمـــي متكامـــل ومشـــترك مـــع اجلماعـــة   
االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي، وكـذلك مـع سـائر         

  ع املدين؛الشركاء الدوليني الرئيسيني ومنظمات اتم

كـــانون  ٢لـــذي اختـــذه االحتـــاد األورويب يف رحـــب بـــالقرار ا  
ملساعدة اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا    ٢٠٠٤ديسمرب /األول

__________ 

  )٤٩(  S/PRST/2005/9.  

يف تنفيــذ خططهــا الراميــة إىل مكافحــة نشــر األســلحة الصــغرية بطريقــة   
  غري مشروعة؛  

شــدد علــى ضــرورة مواصــلة اإلصــالحات األمنيــة اهلادفــة إىل     
العســكرية يف البلــدان اخلارجــة مــن حــاالت  -املدنيــة  العالقــاتحتســني 

  الصراع وخلق ثقافة تدعو للسالم واالستقرار وتعزيز سيادة القانون؛  

حـث البلــدان املاحنــة واملنظمــات الدوليـة واتمــع املــدين علــى     
مواجهــة احلالــة اإلنســانية الصــعبة يف أجــزاء عديــدة مــن املنطقــة دون        

املـــوارد الكافيـــة يف إطـــار عمليـــة النـــداءات املوحـــدة  اإلقليميـــة وتـــوفري 
، وذلــك كجــزء مــن اســتراتيجية    ٢٠٠٥اخلاصــة بغــرب أفريقيــا لعــام    

م يف إقليمية لالستجابة اإلنسانية دف إىل حتسـني أمـن النـاس الـذين هـ     
أولئـــك الـــذين توشـــك قـــدرم علـــى   مســـيس احلاجـــة إىل احلمايـــة أو

  التحمل على النضوب.

    

  السالم يف غرب أفريقياتوطيد  - باء 

  اإلجراءات التمهيدية

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٦  أغسطس آب/ ٩املعقودة يف  ٥٥٠٩

موجهــة  ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٣يف رســالة مؤرخــة    
، أحال ممثل غانا ورقة مفاهيميـة للمسـاعدة   )١(إىل األمني العام

توحـة بشـأن   يف توجيه مداوالت جملس األمـن إبـان مناقشـة مف   
ــا        ــويل غان ــدت خــالل ت ــا، عق ــرب أفريقي ــز الســالم يف غ تعزي
رئاسة جملـس األمـن. وأشـري يف الورقـة املفاهيميـة إىل أن عـدم       
االستقرار السياسي الذي تعاين منه املنطقة قـد احنسـر إىل حـد    
كبري، وأتاح هذا االحنسار فرصة نـادرة مـن أجـل بنـاء الـوطن      

ــدد   ــتدامة. وحـ ــة املسـ ــز التنميـ ــن  وتعزيـ ــة مـ ــة جمموعـ ت الورقـ
املواضيع الواسعة النطـاق الشـاملة لعـدة قطاعـات، وكـان مـن       

__________ 

  )١(  S/2006/610.  

املنتظــر أن تســفر مناقشــتها يف النقــاش املفتــوح عــن توصــيات   
ملموسة وواقعية متكـن جملـس األمـن مـن صـوغ تـدابري حمـددة        
تغطــي مجيــع جوانــب عمليــة تعزيــز الســالم كمنــع نشــوب        

  الصراعات، وحفظ السالم وبناء السالم.

ــة    ــودة يف ٥٥٠٩ويف اجللسـ ــطس  ٩، املعقـ آب/أغسـ
تعزيـز السـالم يف غـرب    ’’، اعتمد الس البند املعنون ٢٠٠٦
، وأدرج يف جدول أعمالـه الرسـالة املـذكورة أعـاله.     ‘‘أفريقيا

ــا)، اســتمع      ــرئيس (غان ــة لل ــاب املالحظــات االفتتاحي ويف أعق
 الــس إىل إحاطــات مــن األمــني العــام وممثلــه اخلــاص لغــرب   
أفريقيــا، وكــذلك مــن األمــني التنفيــذي للجماعــة االقتصــادية   

دىل أعضــــاء الــــس ببيانــــات،    لــــدول غــــرب أفريقيــــا. وأ   
ــذلك ــتان،   وكـــــ ــو باكســـــ ــلممثلـــــ ــة، والربازيـــــ  ومجهوريـــــ

ــا ــنغال ،كوريـــ ــاال، وســـــرياليون ،والســـ ــا، وغواتيمـــ ، وغينيـــ
 االحتــاد باســم( وفنلنــدا)، البوليفاريــة - مجهوريــة( وفرتويــال
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ــوار وكــــوت ،)٢()األورويب ــا، ديفــ ــا، وليربيــ ــر، وليبيــ ، ومصــ
  .)٣(واهلند، ونيجرييا، والنيجر، والنرويج، وناميبيا

ورحب الرئيس بإنشاء جلنة بناء السالم، كنتيجـة مـن     
أهم نتائج العملية اجلاريـة إلصـالح األمـم املتحـدة، وأكـد أنـه       
ــوار      ــل كــوت ديف ــوترات ســاخنة يف دول مث ــاك ت ــزال هن ال ت

، إال أن هذه التوترات ال بد من تسـويتها قبـل   بيساو -وغينيا 
أن تصبح مستعصية على احلل، وأكـد علـى احلاجـة إىل تعزيـز     
أُسس السـالم، حـىت يف البلـدان الـيت مل تشـهد أيـة اضـطرابات        
ــه أن الكــثري مــن مشــاكل     أو نزاعــات كــربى. وكــان مــن رأي
املنطقــة ميكــن أن تعــزى، وعــن حــق، إىل احلكــم االســتبدادي   

ــا ــن  واالفتقــ ــادات الــــيت ال ميكــ ــيدة، والقيــ ر إىل اإلدارة الرشــ
مســاءلتها. وأعــرب عــن ســروره يف هــذا الصــدد لإلشــارة إىل   
ــاء جمتمعــات     ــى بن ــا عل التصــميم اجللــي لشــعوب غــرب أفريقي
جديدة ترتكز إىل مبادئ املساءلة الدميقراطية واحتـرام حقـوق   
اإلنســان وســيادة القــانون. وســلم بــأن اجلماعــة االقتصــادية       

ل غــرب أفريقيــا تواجــه قيـودا حــادة مــن حيــث القــدرات  لـدو 
واملوارد، رغم أا كانت يف طليعة عمليـات السـالم يف غـرب    
ــه مبجــرد متكــني اجلماعــة االقتصــادية       ــه أكــد أن ــا، ولكن أفريقي
لــدول غــرب أفريقيــا، فســتكون شــريكا يعــول عليــه يف حتقيــق 

فحسـب   السالم وتوليد الثروة، مبا يعود بالنفع ال على املنطقـة 
بــــل أيضــــا علــــى العــــامل أمجــــع. ورأى الــــرئيس أنــــه ينبغــــي 
الســتراتيجية توطيــد الســالم أن تركــز علــى تســوية الرتاعــات   
احلالية بأسرع ما ميكن واحليلولة دون عودة الـرتاع يف البلـدان   

__________ 

وتركيـا،  أيدت هذا البيان كل مـن ألبانيـا، وأوكرانيـا، وبلغاريـا،       )٢(  
ــالفية ســـابقا،      ــدونيا اليوغوسـ ــود، ومجهوريـــة مقـ ــل األسـ واجلبـ

  ومجهورية مولدوفا، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا.

مثل قطر نائب رئيس جملـس الـوزراء ووزيـر الشـؤون اخلارجيـة؛        )٣(  
ــل       ــة يف ك ــرا الشــؤون اخلارجي ــوار وزي ــا وكــوت ديف ــل غان ومثّ

  دولة للشؤون اخلارجية.منهما؛ ومثل غينيا األمني العام بوزارة ال

الــيت خرجــت مــن احلــرب منــذ فتــرة وجيــزة وتطــوير اإلطــار    
تعبئـــة املؤسســـي والقـــدرات ذات الصـــلة مببـــادرات الســـالم و

ــل ومعاجلــة       ــذا القبي ــن ه ــادرات الســالم م ــة ملب ــوارد املطلوب امل
األســباب الكامنــة وراء الــرتاع بطريقــة شــاملة. وكــان مهمــا،  
علــــى وجــــه اخلصــــوص، نــــزع ســــالح املقــــاتلني الســــابقني  
ــال     ــود األطفـ ــيما اجلنـ ــاجهم، وال سـ ــادة إدمـ ــرحيهم وإعـ وتسـ

  .)٤(واملرتزقة

ضــرورة اتبــاع وأكــد األمــني العــام جمــددا علــى رأيــه ب   
ج شامل للتصدي للرتاعـات املختلفـة، وإن كانـت مترابطـة،     
يف غرب أفريقيا، ويف هذا السـياق، رحـب برغبـة قـادة غـرب      
ــة، دون     ــات يف املنطقـ ــة الرتاعـ ــراط يف معاجلـ ــا يف االخنـ أفريقيـ
ــدخل يف الشــؤون      ــدأ عــدم الت ــادة إىل التمســك مبب الرتعــة املعت

ن يعم السـالم وأن يـدوم،   الداخلية. وشدد على أنه من أجل أ
جيــب علــى اتمــع الــدويل تطــوير مبــادرات مفيــدة يف بنــاء        
السالم، مبا يف ذلك املصاحلة وعمليات بنـاء الثقـة، فضـال عـن     
ــن أن     ــه مـ ــن قلقـ ــانون. وأعـــرب عـ ــيادة القـ ــة سـ آليـــات تقويـ
االستجابة الدولية حلاالت ما بعـد الـرتاع، قـد عانـت مـن قلـة       

دويل، وامليل إىل املغـادرة قبـل األوان.   األموال، وقلة التنسيق ال
وأعــرب عــن أملــه يف أن تضــطلع جلنــة بنــاء الســالم، ومكتــب  
األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا بـدور يف معاجلـة أوجـه الضــعف        
هذه. ووعد بأن تكون األمـم املتحـدة ملتزمـة مبواصـلة العمـل      
مـــع أعضـــاء املنطقـــة دون اإلقليميـــة يف رحلتـــهم إىل ســـالم      

  .)٥(مستدام

والحظ املمثل اخلاص لألمني العـام لغـرب أفريقيـا أن      
املنطقة دون اإلقليميـة تواجـه ديـدات جديـدة متنوعـة نتيجـة       
ــة،    ــة اجلاريــ ــادية والدميغرافيــ ــية واالقتصــ ــوالت السياســ للتحــ

__________ 

  )٤(  S/PV.5509 ٤-٣، الصفحتان.  

  .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  
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والبطالــة واهلجــرة غــري الرمسيــة للشــباب. وحــث الــس علــى  
ــة انتقال    ــاز مرحل ــيت جتت ــدان ال ــالء اهتمــام خــاص للبل ــة مــن  إي ي

خــالل تعزيــز قــدراا املؤسســية ومســاعدة ســكاا الضــعفاء.   
وينبغــي أن تكــون األولويــة يف هــذا الصــدد لبطالــة الشــباب       
وتأثريهـــا علـــى الســـلم واالســـتقرار علـــى الصـــعيدين الـــوطين  
واإلقليمي، واهلجرة السرية وتأثريها املتزايد على احلكم احمللـي  

ــيري  ــة، والتغـ ــات الدوليـ ــدميقرا والعالقـ ــام  الـ ــلمي لنظـ طي والسـ
احلكـــم بوصـــفه وســـيلة ملنـــع الرتاعـــات، والتوســـع احلضـــري  
السريع، وتزايد انعدام األمـن، وتقـدمي الـدعم للقطـاع اخلـاص      

  .)٦(يف أفريقيا، بوصفه وسيلة لكفالة إحراز تقدم

والحظ األمـني التنفيـذي للجماعـة االقتصـادية لـدول        
لء فجــوة غــرب أفريقيــا أن جلنــة بنــاء الســالم قــد صــممت ملــ  

كــبرية يف أنشــطة األمــم املتحــدة املتعلقــة بالســالم، ومــن أجــل 
مســاعدة البلــدان الــيت متــر مبرحلــة االنتقــال مــن احلــرب إىل        

لدميقراطيـــة، والتنميـــة. ووفقـــا الســـلم، وتعزيـــز االســـتقرار، وا
قاله، ينبغي لتعزيز السالم يف بلدان غرب أفريقيا أن يشـمل   ملا

ــية ا  ــة الرئيسـ ــر األربعـ ــات   العناصـ ــاء املؤسسـ ــادة بنـ ــة: إعـ لتاليـ
الدميقراطيـــة، مبـــا فيهـــا اجلهـــاز القضـــائي، والربملـــان، وســـلك  
ــة؛ وإصــالح قطــاع األمــن لتشــكيل قــوات أمــن     اخلدمــة املدني
فعالة ووطنية فعال؛ ودعم قدرات احلكومة االقتصادية إلعـادة  
ــة      ــدمات االجتماعيـ ــدمي اخلـ ــدمرة وتقـ ــة املـ ــبىن التحتيـ ــاء الـ بنـ

القطـاع اخلــاص إلجيـاد فـرص عمـل وفــرص     للسـكان؛ وتنميـة   
ــيما    اقتصـــادية للجـــيش العرمـــرم مـــن النـــاس العـــاطلني، ال سـ
الشـــباب. وأكـــد أن األمـــم املتحـــدة ميكـــن أن تقـــود اجلهـــود 
الدولية للمساعدة يف عملية تعزيز السـالم يف البلـدان اخلارجـة    
من الرتاعات مـن خـالل بـرامج لـدعم امليزانيـة، وتيسـري إقامـة        

ــاريع،  ــز   املشـ ــية وتعزيـ ــاء اهلياكـــل األساسـ ــادة بنـ ــيما إعـ ال سـ
__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

ــدمي املســاعدة يف وضــع السياســات.      ــية وتق ــدرات املؤسس الق
وأعرب عن اعتقاده بأن منطقة غرب أفريقيا ينبغـي أن تكـون   
مســتفيدا طبيعيــا مــن عمــل جلنــة بنــاء الســالم، إال أنــه رأى أن 
اللجنــة قــد ال تســتطيع تنــاول مشــاكل بلــدان عديــدة يف العــام 

ول من عملها. وبالتايل، ينبغي أن تواصل خمتلـف وكـاالت   األ
األمـــم املتحـــدة املوجـــودة يف امليـــدان دعـــم البلـــدان املعنيـــة       
ومبادرات اجلماعـة االقتصـادية لتوطيـد السـالم، بالتنسـيق مـع       

  .)٧(مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

ــتكلمني باالنتقــال مــن احلــرب إىل       ورحــب معظــم امل
بيساو، فضـال   -ي يف سرياليون وليربيا وغينيا احلكم الدميقراط

عن اجلهود الرامية إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف كـوت  
ديفــوار. وأكــدوا أنــه علــى الــرغم مــن احلالــة األمنيــة اهلشــة يف 
تلك البلدان، أصبحت منطقة غرب أفريقيـا ككـل أقـرب مـن     
أي وقــت مضــى إىل توطيــد الســالم بطريقــة شــاملة ومنســقة.  

وا على اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد       وأثن
األفريقي لدورمها القيادي يف هذا الصـدد، وحثـوا علـى املزيـد     

مــــات اإلقليميــــة، مــــن التعــــاون بــــني األمــــم املتحــــدة واملنظ 
  ذلك االحتاد األورويب واملؤسسات املالية الدولية.    يف  مبا

وشـــدد املتكلمـــون علـــى ضـــرورة معاجلـــة األســـباب    
جلذرية للرتاع سعيا لتحقيق سالم دائم يف غرب أفريقيـا. ويف  ا

هــذا الصــدد، أبــرز بعــض املــتكلمني احلاجــة إىل بنــاء قــدرات    
ــيادة      ــة وس ــة، ال ســيما يف جمــاالت احلوكم املؤسســات الوطني

ــاب    ــن العق ــالت م ــانون ومكافحــة اإلف ــرب أعضــاء  )٨(الق . واعت
__________ 

  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  

 ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ الصــفحة   ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٨(  
(فرنســا)؛  ٢٦(الــدامنرك)؛ الصــفحة  ٢١(األرجنـتني)؛ الصــفحة  

ــات املتحــدة)؛   ٣١(ســلوفاكيا)؛ الصــفحة   ٢٩الصــفحة  (الوالي
ــفحة ــفحة   ٣٢ الصــ ــان)؛ الصــ ــدة)؛   ٣٤(اليابــ ــة املتحــ (اململكــ

 S/PV.5509(مجهوريـــــة ترتانيـــــا املتحـــــدة)؛  ٣٦والصــــفحة  

(Resumption 1) (ناميبيـا)؛   ٥(غواتيماال)؛ الصفحة  ٣، الصفحة
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ــام لقضــايا       ــن االهتم ــد م ــالء مزي ــي إي ــه ينبغ ــر آخــرون أن الفق
. غــري أن العديــد مــن املــتكلمني رأوا أنــه )٩(والتخلــف والبطالـة 

وجــود اســتراتيجية لــدعم    كــي يكــون الســالم دائمــا، يلــزم    
الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة، واسـتراتيجية خلفـض الفقـر يف    

  .)١٠(الوقت ذاته

وكان ممثـل االحتـاد الروسـي يف عـداد مـن شـدد علـى          
ملؤسســات واحتــرام ســيادة    أمهيــة احلوكمــة الرشــيدة وبنــاء ا   

القانون وحقوق اإلنسان، فـذكر أن أهـم وسـيلة ملنـع نشـوب      
الرتاعــــات الداخليــــة هــــي تعزيــــز ســــيادة القــــانون وحتقيــــق   

. والحظ ممثـل الـدامنرك أنـه    )١١(الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة
ــات حفــظ الســالم هــي جمــرد     ــادة كفــاءة عملي يف حــني أن زي

ما بعـد الـرتاع، فـإن النـهج     خطوة أوىل يف التعامل مع حاالت 
األكثر استدامة يتمثل يف كفالة إقامة مؤسسات األمن الـوطين  

. وأشـار ممثـل فرنسـا    )١٢(يف مرحلة مبكرة مـن عمليـة االنتقـال   
إىل أن االفتقــــار إىل احلوكمــــة الرشــــيدة كــــان الســــبب يف     

. واتفـق ممثـل النيجـر مـع     )١٣(االضطرابات اليت شهدا املنطقـة 
بغي تعزيز الربوتوكـول املتعلـق بالدميقراطيـة    ذلك، ورأى أنه ين
__________ 

ــد)؛ الصــفحة   ١٤(الســنغال)؛ الصــفحة   ١٠الصــفحة   ٢٣(اهلن
  (النيجر). ٢٧(نيجرييا)؛ والصفحة 

  )٩(  S/PV.5509 ــر)؛ الصـــــفحة  ١١، الصـــــفحة ــاد  ١٧(قطـــ (االحتـــ
ــفحة   ــي)؛ الصـ ــفحة   ١٩الروسـ ــني)؛ الصـ (اليابـــان)؛  ٣٢(الصـ

، S/PV. 5509 (Resumption 1)(اململكة املتحـدة)؛   ٣٤والصفحة 
 ٢٠(ســرياليون)؛ الصــفحة  ١٨(اهلنــد)؛ الصــفحة  ١٤الصــفحة 

ــة فرتو ــفحة  (مجهوريــ ــة)؛ والصــ ــال البوليفاريــ ــة  ٢١يــ (مجهوريــ
  كوريا).

  )١٠(  S/PV.5509 ٢٩(كوت ديفوار)؛ الصفحة  ١٤-١٣، الصفحتان 
  املتحدة).  (الواليات ٣١(سلوفاكيا)؛ والصفحة 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

واحلوكمــة الرشــيدة الــذي وضــعته اجلماعــة االقتصــادية لــدول 
غرب أفريقيـا، ملـا ينطـوي عليـه مـن قـدرة علـى الـردع عنـدما          

  .)١٤(يتعلق األمر باحلفاظ على احلوكمة الرشيدة

وكــان ممثــل الصــني يف عــداد مــن شــدد علــى احلاجــة    
ر وتعزيـز التنميـة االقتصـادية، فقـال إن     امللحة إىل احلد من الفق

مجيع املشاكل يف غرب أفريقيا ميكن اختزاهلـا بكلمـة واحـدة:    
ــة ــد الســالم يف    )١٥(التنمي ــل ســرياليون إىل إن توطي . وأشــار ممث

بـــد مـــن النظـــر إليهـــا  غـــرب أفريقيـــا هـــو ممارســـة تنمويـــة ال 
ــة دون    ــرامج ختفيـــف الفقـــر يف املنطقـ ــياق بـ ومعاجلتـــها يف سـ

البوليفاريــة)  -. وحــذر ممثــل فرتويــال (مجهوريــة  )١٦(ةاإلقليميــ
مــن أن الفقــر املــدقع هــو أكــرب ديــد للســالم، حيــث يعــيش     
باليــني البشــر بأقــل مــن دوالريــن يف اليــوم وهــو مــا ميكــن أن   

  .)١٧(االستقرار  يكون مصدرا لزعزعة

وأعــرب معظــم املــتكلمني عــن األمــل يف أن تضــطلع     
ــؤخرا    ــاء الســالم املنشــأة م ــة بن ــدور حاســم يف مســاعدة    جلن ب

البلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع علــى حتقيــق الســالم واالســتقرار   
املسـتدامني، ورحـب العديـد مــن املـتكلمني باختيـار ســرياليون      
ــدول أعمـــــال      ــة يف جـــ ــاالت األوىل املدرجـــ ــداد احلـــ يف عـــ

ــام ذات   )١٨(اللجنـــة ــدى املهـ ــدامنرك أن إحـ ــل الـ . والحـــظ ممثـ
__________ 

  )١٤(  S/PV.5509 (Resumption 1) ٣، الصفحة.  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

  )١٦(  S/PV.5509 (Resumption 1)،  ١٨الصفحة.  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/PV.5509  ١٩(االحتـــاد الروســـي)؛ الصــــفحة    ١٨، الصـــفحة 
ــتني)؛ الصــفحة  ٢٠(الصــني)؛ الصــفحة   ــا)؛  ٢٦ (األرجن (فرنس

فاكيا)؛ والصــفحة (ســلو ٢٩(الكونغــو)؛ الصــفحة  ٢٨الصـفحة  
، S/PV.5509 (Resumption 1)(الواليـــــات املتحـــــدة)؛  ٣١

ــا)؛ الصــفحة  ٧-٥الصــفحات  (الربازيــل)؛ الصــفحة  ١٣(ناميبي
 ٢٣(مجهورية كوريـا)؛ الصـفحة    ٢١(سرياليون)؛ الصفحة  ١٨
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ملمارســات يف تيســري األمهيــة للجنــة هــي البحــث عــن أفضــل ا  
نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وعمليــات إصــالح   

. )١٩(قطـاع األمــن وسـيادة القــانون يف حـاالت مــا بعـد الــرتاع    
وأكد ممثل اليونان أن على اللجنـة أن تعمـل بشـكل وثيـق مـع      
ــة      ــدويل، والســلطات الوطني ــدويل وصــندوق النقــد ال البنــك ال

ــدول غــرب أفر   ــق   واجلماعــة االقتصــادية ل ــا مــن أجــل حتقي يقي
األهــداف الطويلــة األجــل، مــن قبيــل مكافحــة بطالــة الشــباب 

. وذكـر  )٢٠(وتوفري اخلـدمات الصـحية واالجتماعيـة والتعليميـة    
ممثل اليابان أن الس واللجنة ينبغي أن يتنـاوال مسـائل األمـن    
واحلوكمــة وإعــادة اإلعمــار والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية 

ؤولية احملددة لكـل منـهما، مـع تقـدمي اللجنـة      وفقا االت املس
ــه ينبغــي       ــار كــذلك إىل أن ــاءة إىل الــس. وأش للمســامهة البن
للجنة أن تعطي األولوية للمسائل املدرجة يف جدول أعماهلـا،  
وأن تدرس بعناية اسـتراتيجيات بنـاء السـالم لكـل دولـة تنظـر       

ن . ورأى ممثـــل غواتيمـــاال أيضـــا أنـــه ينبغـــي للجنـــة أ)٢١(فيهــا 
تســـاعد الســـلطات الوطنيـــة يف حتديـــد األولويـــات ووضــــع      
استراتيجيات واقعية وسياسـات متسـقة تـتالءم وظـروف كـل      

ــام    )٢٢(بلــد ــة القي . وأشــار ممثــل مصــر إىل أنــه ينتظــر مــن اللجن
بدور قيادي يف ضمان التنسـيق الكفـوء بـني خمتلـف األطـراف      

إىل  الفاعلة اليت تسهم يف جهود بناء السالم. وأشار مـع القلـق  
حمدودية قدرة جملس األمن ودوره يف تنـاول متطلبـات مرحلـة    
التحول من الرتاع إىل التنمية الشاملة، خاصة وأنه تردد مـرارا  
يف فــتح قنــوات التنســيق احلقيقــي والفعــال مــع اجلمعيــة العامــة 

__________ 

ــفحا  ــا)؛ الصــ ــفحتان   ٢٦و  ٢٥ن (نيجرييــ ــتان)؛ والصــ   (باكســ
  (النيجر). ٢٨-٢٧

  )١٩(  S/PV.5509٢٢ ، الصفحة.  

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

  .٣٣و  ٣٢ اناملرجع نفسه، الصفحت  )٢١(  

  )٢٢(  )S/PV.5509 (Resumption 1 ٣، الصفحة.  

والس االقتصـادي واالجتمـاعي واملنظمـات اإلقليميـة ودون     
ثـل اهلنـد إىل أنـه جيـب أال تعمـل      . وأشـار مم )٢٣(اإلقليمية املعنية

جلنــة بنــاء الســالم مــع جملــس األمــن وحــده، وإمنــا جيــب أيضــا  
ويف املقـــام األول أن تأخـــذ يف االعتبـــار مســـامهات هيئـــات     

التوجيـــه العــــام  أخـــرى لألمـــم املتحــــدة، وأن تعمـــل حتــــت    
  .)٢٤(العامة  للجمعية

وفيمــا يتعلــق مبســألة مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب،    
ــد ــارلز    أثـــىن العديـ ــة تشـ ــال وحماكمـ ــثلني علـــى اعتقـ مـــن املمـ

. ورأى ممثــــل النــــرويج أن اتمــــع الــــذي مزقتــــه )٢٥(تــــايلور
ــن     احلــروب ال ــدمي املســؤولني ع ــاىف إال إذا مت تق ميكــن أن يتع

اجلـرائم املرتكبـة ضــد اإلنسـانية وانتــهاكات القـانون اإلنســاين     
ن . وأعــرب ممثــل ناميبيــا عــن اعتقــاده أ )٢٦(الــدويل إىل العدالــة

املصاحلة هـي مفتـاح السـالم املسـتدام، وأن السـعي إىل حتقيـق       
ــوا جــرائم،     ــذين ارتكب ــة ال ــة ينبغــي أال يهــدف إىل معاقب العدال

. )٢٧(وإمنا إىل إعادة تأهيلهم، وتصحيح ما قاموا به من أخطـاء 
وشدد ممثـل كـوت ديفـوار مـن جانبـه، علـى أن العدالـة جيـب         

الــة الــيت تطبــق تقــدميها يف وقــت مناســب. وحــذر مــن أن العد
قبـل أواـا قـد تقـوض دعـائم سـالم مـا زال هشـا وتسـيء إىل          

تتوطد بعد بني األعـداء السـابقني. أمـا إذا كانـت      الثقة اليت مل
متأخرة جداً، فيمكن أن حتـول دون دخـول اتمـع إىل عصـر     

__________ 

  .٨و  ٧ اناملرجع نفسه، الصفحت  )٢٣(  

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  )٢٥(  S/PV.5509 الواليـــات  ٣١(فرنســـا)؛ الصـــفحة  ٢٦، الصـــفحة)
 ٣٦ة املتحـــدة)؛ والصــــفحة  (اململكــــ ٣٤املتحـــدة)؛ الصـــفحة   

، S/PV.5509 (Resumption 1)(مجهوريـــة ترتانيـــا املتحــــدة)؛   
 ٢٣(فنلندا، باسم االحتـاد األورويب)؛ الصـفحة    ٥-٤الصفحتان 

  (النرويج). ٢٤(نيجرييا)؛ والصفحة 

  )٢٦(  S/PV.5509 (Resumption 1) ٢٤، الصفحة.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
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جديــد مــن خــالل كشــف احلقــائق ــدف حتقيــق املصــاحلة        
  .)٢٨(الوطنية

انيـــا املتحـــدة أنـــه ال يوجـــد ورأى ممثـــل مجهوريـــة ترت  
نقص يف األفكار عن كيفية صون وتوطيد السـالم يف حـاالت   

ــهاء الـــرتاع  ــد انتـ ــا بعـ ــى أن   مـ ــا. وشـــدد علـ يف غـــرب أفريقيـ
يفتقــر إليــه هــو اإلرادة والتصــميم واملــوارد الالزمــة للتنفيــذ  مــا

ــال    ــة فعـ ــثرية املطروحـ ــيات الكـ ــال للتوصـ ــذا )٢٩(الفعـ . ويف هـ
تأكيــد احلاجــة إىل وقــف االنتشــار  الصــدد، كــرر عــدة ممــثلني

والتداول غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة       
ــة   )٣٠(علــى وجــه االســتعجال  ، بينمــا شــدد آخــرون علــى أمهي

العمليـات الناجحـة لــرتع السـالح والتســريح وإعـادة اإلدمــاج     
ــن   ــى    )٣١(وإصــالح قطــاع األم ــس عل ــر ال ــل قط . وحــث ممث

أداة حيويـة لتعزيـز وتوطيـد السـالم     االعتراف بالتعليم بوصـفه  
ــاهج    )٣٢(واألمــن واالســتقرار  ــق من ــريو إىل تطبي ــل ب ــا ممث ، ودع

. وطالــب ممثــل )٣٣(تعليميــة مــن شــأا تعزيــز الســالم والتنميــة  
ــد تســوية الرتاعــات      ــى النســاء عن ــز عل ــادة التركي ــدامنرك بزي ال

ــد الســلم  . وباملثــل أشــار ممثــل ناميبيــا إىل وجــوب     )٣٤(وتوطي
بعــد  واســتراتيجيات لبنــاء الســالم يف حالــة مــا  تصــميم بــرامج
__________ 

  )٢٨(  S/PV.5509١٤ة ، الصفح.  

  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

 S/PV.5509((كــوت ديفــوار)؛   ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٠(  

(Resumption 1 ١٩-١٨(السـنغال)؛ الصـفحتان    ١٠، الصفحة 
  (ليربيا). ٢٩(نيجرييا)؛ والصفحة  ٢٣(سرياليون)؛ الصفحة 

  )٣١(  S/PV.5509 ــفحة ــفحة   ٢٠، الصــــــ ــتني)؛ الصــــــ  ٢٩(األرجنــــــ
، S/PV.5509 (Resumption 1)(اليابان)؛ ٣٢لصفحة (سلوفاكيا)؛ وا

 ١٢(الســنغال)؛ والصــفحة  ١٠(ناميبيــا)؛ الصــفحة  ٦الصــفحة 
  (الربازيل).

  )٣٢(  S/PV.5509 ١٢، الصفحة.  

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

الرتاع لصاحل النساء، واألطفال، والفتيـات، ال سـيما يف جمـايل    
  .)٣٥(التعليم وإجياد فرص العمل

ــم       ــان باســ ــرئيس ببيــ ــاع، أدىل الــ ــة االجتمــ ويف ايــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )٣٦(الس

يد السـالم يف غـرب أفريقيـا    شدد على أمهية معاجلة مسألة توط  
  بأسلوب شامل ومنسق؛  

شدد على الدور األساسي لكل حكومة من حكومات غـرب    
  أفريقيا يف توطيد السالم ملصلحة مجيع املواطنني؛  

أكد األمهية احلامسة لرتع سالح املقـاتلني السـابقني وتسـرحيهم      
  وإعادة إدماجهم؛  

ــكلة      ــة ملشـ ــول فعالـ ــاد حلـ ــة إجيـ ــد أمهيـ ــرر تأكيـ ــئني  كـ الالجـ
  واملشردين داخليا يف املنطقة؛  

حث اتمع الـدويل علـى تـوفري مـا يكفـي مـن مـوارد كجـزء           
مــن اســتراتيجية لالســتجابة اإلنســانية املنســقة ــدف إىل حتســني األمــن   

  احلماية؛    اإلنساين لشعب غرب أفريقيا احملتاج إىل هذه

وشـدد علـى ضـرورة ضـمان حتسـني تنسـيق مبـادرات املـاحنني           
  لكي يتسىن االستفادة على أفضل وجه من املوارد املتاحة؛  

وشدد كذلك على ضرورة مواصلة وتعزيز التعاون بـني األمـم     
املتحدة، واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، واالحتـاد األفريقـي،      

  يف مبادرات توطيد السالم؛  

ــدمي املســاعدة إىل        ــاء الســالم يف تق ــة بن ــة ودور جلن وأكــد أمهي
  لبلدان اخلارجة من الرتاع لتحقيق السالم واالستقرار املستدامني؛  ا

وطلب إىل األمني العـام، بالتشـاور مـع أمانـة اجلماعـة        
ــة العــام      ــول اي ــه حبل ــا، موافات ــدول غــرب أفريقي االقتصــادية ل
بتقريــر مشــفوع بتوصــيات بشــأن التعــاون بــني بعثــات األمــم   

يا العابرة حلدود بلـدان  املتحدة العاملة يف املنطقة وبشأن القضا
  غرب أفريقيا.
__________ 

  )٣٥(  S/PV.5509 (Resumption 1) ٧، الصفحة.  

  )٣٦(  S/PRST/2006/38.  
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  قرار اجلماهريية العربية الليبية بالتخلي عن  - ١٥

  الدمار الشامل ا املتعلقة بأسلحةبراجمه

  اإلجراءات التمهيدية

 نيســـان/ ٢٢املعقـــودة يف  ٤٩٤٩بيـــان صـــادر عـــن الـــرئيس يف جلســـة جملـــس األمـــن     

  ٢٠٠٤  أبريل

، البنـد  ٢٠٠٤نيسـان/أبريل   ٢٢املعقـودة يف   ٤٩٤٩اعتمد جملـس األمـن، يف جلسـته     
ــون  ــدمار الشــامل      ”املعن ــا ألســلحة ال ــالتخلي عــن براجمه ــة ب ــة الليبي ــة العربي ــرار اجلماهريي ، “ق

  كجدول ألعماله.

  ،ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )١(وأدىل الرئيس (أملانيا) ببيان باسم الس 

الليبية الشـعبية االشـتراكية بـالتخلي عـن براجمهـا املتعلقـة باسـتحداث        رحب بقرار اجلماهريية العربية   
ء بتعهــداا والتزاماــا،  أســلحة دمــار شــامل، ووســائل إيصــاهلا، وبــاخلطوات اإلجيابيــة الــيت اختــذا للوفــا         

  ذلك تعاوا النشط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية.  يف  مبا

، بـأن  ٢٠٠٤/١٨لما، بأن جملـس حمـافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة سـلّم، يف قـراره         أحاط ع  
قــرار اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة الشــعبية االشــتراكية يشــكِّل خطــوة جتــاه حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف أن تصــبح    

  أفريقيا والشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ويف حالة سالم.
__________ 

  )١(  S/PRST/2004/10. 
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  البنود املتعلقة بالسودان - ١٦

  موجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة  - ألف 

  من املمثل الدائم للسودان لدى األمم املتحدة

  اإلجراءات التمهيدية
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥املعقودة يف  ٤٩٧٨

املعقــودة يف  ٤٩٧٨ه اعتمــد جملــس األمــن، يف جلســت   
رســــالة مؤرخـــــة  ”، البنــــد املعنـــــون  ٢٠٠٤أيار/مــــايو   ٢٥
ــايو  ٢٥ ــن     ٢٠٠٤أيار/م ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه

املمثـــــــل الــــــــدائم للســــــــودان لــــــــدى األمــــــــم املتحــــــــدة  
)S/2004/425 كجـــدول ألعمالـــه. ويف الرســـالة، ذكـــر ممثـــل،(

، يف معـرض اإلشـارة إىل االجتمــاع الـذي عقـده مــع     السـودان 
بشـأن احلالـة اإلنسـانية     ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧رئيس الس يف 

يف دارفور، أن حكومة السودان اختذت عددا مـن اإلجـراءات   
الراميــــة إىل تيســــري دخــــول معــــدات مســــتوردة ستســــتخدم 

وختليصـها، ويشـمل ذلـك مـنح تأشـريات       لألغراض اإلنسـانية 
ــدخول يف  ــال     ٤٨غضــون ال ــاملني يف ا ــع الع ســاعة إىل مجي

املتحـــدة، واجلهـــات املاحنـــة، والصـــليب  اإلنســـاين مـــن األمـــم
األمحــر، واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة، وتعليــق فــرض       
تصــاريح الســفر إىل دارفــور. وأشــار إىل أن حكومــة الســودان 

بنشـر مراقبني لوقف إطـالق   ناشدت االحتاد األفريقي التعجيل
ار بوصـف ذلـك خطـوة هامــة لتيسـري األنشـطة اإلنسانيـــة        النـ

إىل العـودة   بصورة أكرب. ودعت احلكومة أيضا أهـايل دارفـور  
إىل قراهم، مؤكدة من جديد التزامها بتـوفري األمـن واحلمايـة.    
وكرر أيضا تأكيد التزام حكومته مبواصلة تعاوـا الكامـل مـع    

ــدويل ســعيا لتخف   األمــم ــة  املتحــدة واتمــع ال يــف وطــأة احلال
 اإلنسانية ملواطنيها.

ــس     ــم الـ ــان باسـ ــتان) ببيـ ــرئيس (باكسـ . )١(وأدىل الـ
  أنه:  مجلة ما أورده الس يف البيان  ويف

أعــرب عــن بــالغ قلقــه إزاء تــدهور احلالــة اإلنســانية وحالــة         
ــتمرار ورو  ــان، واسـ ــوق اإلنسـ ــهاكات   حقـ ــدوث انتـ ــن حـ ــارير عـ د تقـ

ــعة ــان وا   واســ ــوق اإلنســ ــاق حلقــ ــدويل يف   لالنطــ ــاين الــ ــانون اإلنســ قــ
  (السودان)؛    دارفور

أعــاد تأكيـــد ندائــه إىل األطـــراف لكــي حتـــرص علــى محايـــة       
  املدنيني وتسهيل وصول املساعدة اإلنسانية إىل السكان املتضررين؛

شــدد علــى الضــرورة امللحــة لتقيــد مجيــع األطــراف بوقـــف          
 عنف؛ال  إطالق النار، واختاذ التدابري الفورية من أجل إاء

رحب بإعالن حكومة السودان أا ستصدر تأشـريات جلميـع     
  ساعة من تقدمي الطلب؛    ٤٨موظفي املساعدة اإلنسانية يف غضون 

دعـــا اتمـــع الـــدويل إىل االســـتجابة بســـرعة وفعاليـــة للنـــداء    
  املوحد من أجل دارفور؛

أكــد ضــرورة القيــام فــورا بتعــيني منســق مقيم/منســق شــؤون      
  عتماده بالشكل املالئم؛  إنسانية دائم وا

شجع األطراف على تكثيـف جهودهـا مـن أجـل التوصـل إىل        
  وسيادته.  تسوية سياسية لنـزاعها ملصلحة وحدة السودان

__________ 

  )١(  S/PRST/2004/18. 
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 تقارير األمني العام عن السودان - باء 

اإلجراءات التمهيدية

)الذي اختـذه جملـس األمـن    ٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار   

 حزيـــــران/  ١١يف  املعقـــــودة ٤٩٨٨يف جلســـــته 

  ٢٠٠٤  يونيه

ــه  ١١املعقـــودة يف )٢(٤٩٨٨يف اجللســـة    حزيران/يونيـ
ــون   ٢٠٠٤ ــد املعن ــارير األمــني  ”، اعتمــد جملــس األمــن البن تق

كجـدول ألعمالـه. ودعـي    )“ S/2004/453العام عن السـودان( 
ووجـــه الـــرئيس  ممثـــل الســـودان إىل املشـــاركة يف املناقشـــة.    

إىل تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ (الفلــــبني) انتبــــاه الــــس 
.والحظ األمـني العـام، يف تقريـره،    )٣(٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣

بنــاء علــى طلــب مــن الــس ببــدء األعمــال التحضــريية بشــأن 
__________ 

خــالل هــذه الفتــرة، وإضــافة إىل جلســات جملــس األمــن الـــيت          )٢(  
يــة  يشملها هذا الفرع، عقد الـس جمموعـة مـن اجللسـات السر    

ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف      ــدان املســامهة بقــوات يف بعث مــع البل
السودان عمـال بـاجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق الثـاين مـن القـرار          

ــات يف ). و٢٠٠١( ١٣٥٣ ــول/ ٢١عقــــــــدت اجللســــــ  أيلــــــ
 ٢٠٠٦آذار/مـــارس  ٢١ )، و٥٢٦٥(اجللســـة  ٢٠٠٥ ســـبتمرب

ــة  ــبتمرب  ١٨ )، و٥٣٩١(اجللســــ ــة  ٢٠٠٦أيلول/ســــ (اجللســــ
ــا ٢٣ )، و٥٥٢٧ ــة  ٢٠٠٧ن/أبريل نيســــــ )، ٥٦٦٦(اجللســــــ

 ).٥٧٧١  (اجللسة ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر   ٢٩ و

خــالل هــذه الفتــرة، وإضــافة إىل جلســات جملــس األمــن الـــيت          )٢(  
يــة  يشملها هذا الفرع، عقد الـس جمموعـة مـن اجللسـات السر    

ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف      ــدان املســامهة بقــوات يف بعث مــع البل
السودان عمـال بـاجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق الثـاين مـن القـرار          

ــات يف ). و٢٠٠١( ١٣٥٣ ــول/ ٢١عقــــــــدت اجللســــــ  أيلــــــ
 ٢٠٠٦آذار/مـــارس  ٢١ )، و٥٢٦٥(اجللســـة  ٢٠٠٥ ســـبتمرب

ــة  ــبتمرب  ١٨ )، و٥٣٩١(اجللســــ ــة  ٢٠٠٦أيلول/ســــ (اجللســــ
ــا ٢٣ )، و٥٥٢٧ ــة  ٢٠٠٧ن/أبريل نيســــــ )، ٥٦٦٦(اجللســــــ

 ).٥٧٧١  (اجللسة ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر   ٢٩ و

  )٣(  )S/2004/453  تشــرين  ١٠)، املقــدم عمــالً ببيــان الــرئيس املــؤرخ
 ).S/PRST/2003/16( ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

الكيفية اليت ميكـن ـا لألمـم املتحـدة أن تقـدم الـدعم الكامـل        
ني حكومـة السـودان واحلركـة    لتنفيذ اتفـاق السـالم الشـامل بـ    

الشعبية لتحريـر السـودان/اجليش، أن التوقيـع الـذي مت مـؤخرا      
علــى الربوتوكــوالت بشــأن تقاســم الســلطة يف منــاطق جبــال   
النوبـة وجنــوب النيـل األزرق وأبيــي، قــد أعطـى أمــال حقيقيــا    
إلحـــالل الســـالم يف الســـودان. ولـــذلك أوصـــى بنشـــر فريـــق 

ثة أشهر وحتت سـلطة ممثـل خـاص    متقدم لفترة أولية مدا ثال
لألمــني العــام، علــى حنــو يــبني التــزام اتمــع الــدويل مبســاعدة   
الطــرفني، ومــن شــأنه أيضــا تعزيــز قــدرة األمــم املتحــدة علــى    
ــال إىل      ــدخل بســرعة ملســاعدة الشــعب الســوداين يف االنتق الت
ــد      ــراف إىل التقيـ ــام األطـ ــني العـ ــا األمـ ــالم. ودعـ ــة السـ مرحلـ

ل تنفيـذ االتفاقـات حبسـن نيـة وباسـتخدام      بالتزاماا مـن خـال  
نفوذها لضمان وقف كامل للقتال، ودعا أيضا اتمع الـدويل  
ــن     ــرية مـ ــة األخـ ــدوره خـــالل املرحلـ ــام بـ ــل القيـ إىل أن يواصـ
ــرام اتفــاق     ــة الــيت ســتلي إب ــرة االنتقالي ــاء الفت املفاوضــات، وأثن
السـالم الشـامل. وأشـار األمـني العـام، مالحظـا أن الوضـع يف        

ارفور كارثي، إىل أن التوصل التفاق حقيقـي بشـأن دارفـور    د
سيكون عـامال أساسـيا يف جنـاح دور األمـم املتحـدة املقبـل يف       
السودان،كما أن إجـراء عمليـة للرصـد والتحقـق متفـق عليهـا       
يف أحد أجـزاء البلـد، بينمـا ينـدلع الصـراع يف جـزء آخـر منـه         

ن وعلـى  سيجعل االستمرار سيكون أمرا صـعبا داخـل السـودا   
الصعيد الدويل، ولذا فقد حث األطـراف يف هـذا الـرتاع علـى     

  أن تربم اتفاقا سياسيا دون تأخري.

وأدىل ببيانات ممثلو كل من أملانيا وباكستان واجلزائر   
ــاه     ــرئيس انتب ــات املتحــدة. ووجــه ال واململكــة املتحــدة والوالي
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مـن  ؛و)٤(الس إىل مشروع القرار الذي قدمته اململكة املتحدة
مــن مث مت طرحــه للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع     ؛و)٤(املتحــدة

)، الــذي قــرر الــس مبوجبــه  ٢٠٠٤( ١٥٤٧بوصــفه القــرار 
  مجلة أمور منها:

رحـــب بـــاقتراح األمـــني العـــام أن ينشـــأ فريـــق متقـــدم لألمـــم   
  املتحدة يف السودان بوصفه بعثة سياسية خاصة؛

وافق على مقترحات األمني العام بشأن مـالك الفريـق املتقـدم،      
وطلــب إىل األمــني العــام يف هــذا الصــدد القيــام بأســرع مــا ميكــن بــإبرام  

  مجيع االتفاقات الالزمة مع حكومة السودان؛

أعلــن اســتعداده للنظــر يف إنشــاء عمليــة لألمــم املتحــدة لــدعم    
السالم ـدف مسـاندة تنفيـذ اتفـاق شـامل للسـالم، وطلـب إىل األمـني         

ن حجم هـذه العمليـة وهيكلـها    العام أن يتقدم إىل الس بتوصيات بشأ
  وواليتها، يف أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق شامل للسالم؛  

ــة يف         ــام بشــأن احلال ــني الع ــا األم ــص إليه ــيت خل ــائج ال ــد النت أي
السودان، وخباصة يف دارفور وأعايل النيل، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة     

  من تقريره.   ٢٢

كي يتوقـف علـى الفـور    بالطرفني أن يستخدما نفوذمها  أهاب  
  القتال الدائر يف منطقة دارفور، ويف أعايل النيل ويف مناطق أخرى؛  

طلب إىل األمني العـام أن يبقـي الـس علـى علـم بـالتطورات         
  يف السودان.  

وتكلّـــم املمثلـــون بعـــد التصـــويت فرحـــب معظمهـــم   
بالتقــدم احملــرز يف حمادثــات الســالم بــني الشــمال واجلنــوب يف  

عمليــة نيفاشــا للســالم)، بقيــادة اهليئــة احلكوميـــة      الســودان ( 
الدولية املعنية بالتنمية (إيغـاد)، ورحبـوا بـالتزام األمـم املتحـدة      
  بدعم عملية السالم على النحو الذي أوصى به األمني العام.  

__________ 

  )٤(  S/2004/473. 

ورحب ممثال اململكـة املتحـدة وأملانيـا مبـا بينـه الـس         
 الشـمال واجلنـوب   جمتمعا من تأييد لعمليـة اتفـاق السـالم بـني    

يف الســودان، وأعربــا عــن أملــهما يف أن يســجال إحــراز تقــدم  
.وعلـى وجــه اخلصــوص،  )٥(مماثـل يف احلالــة الصـعبة يف دارفــور  

ــا أن ال  ــل أملانيـ ــظ ممثـ ــا   الحـ ــون ممكنـ ــن يكـ ــتدام لـ ــالم املسـ سـ
عندما تتم تسوية مجيع الرتاعات يف السـودان، مبـا يف ذلـك     إال

.وحــث ممثــل )٦(حلقــوق اإلنســاناالنتــهاكات الواســعة النطــاق 
الواليات املتحدة، مكررا ما أعـرب عنـه البيـان الـذي أصـدره      
قـــادة جمموعـــة الثمانيـــة يف وقـــت ســـابق، حكومـــة الســـودان  
ــى التوصــل يف      ــر الســودان/اجليش عل واحلركــة الشــعبية لتحري
ــا      ــاق شــامل يتضــمن جــدوال زمني ــت ممكــن إىل اتف ــرب وق أق

راب عـن القلـق الـذي أبدتـه     وترتيبات أمنيـة. وردد أيضـا اإلعـ   
ــوق اإلنســان       ــانية وحق ــة بشــأن األزمــة اإلنس ــة الثماني جمموع
واألزمـــة السياســـية يف دارفـــور، ورحـــب بـــإعالن حكومـــة      
الســـودان التخفيــــف مـــن القيــــود املفروضـــة علــــى وصــــول    

  .)٧(املساعدات اإلنسانية

ودعــا ممثــل اجلزائــر إىل تعبئــة مجيــع املــوارد ملواكبــة         
ــة الســالم اجل اريــة يف جنــوب الســودان مــن أجــل جتنــب   عملي

احتمال الفشل. وقال إن وفده كان يـود أن يكـون القـرار قـد     
كفل التعبئة الدولية املستمرة ملواكبة عملية السالم. ومـن هـذا   
ــام،       ــني الع ــل توصــيات األم ــد بالكام ــده يؤي ــإن وف ــق، ف املنطل
وخصوصا ما يتصل منها بنشر فريق اسـتطالعي ميهـد إلنشـاء    

__________ 

  )٥(  S/PV.4988 ٣ و ٢(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ٢، الصفحة 
 (أملانيا).

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٧(  
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بعة لألمم املتحـدة بعـد إبـرام اتفـاق شـامل للسـالم يف       عملية تا
  .)٨(جنوب السودان

وذكر ممثل باكسـتان، مشـريا إىل أن تعـاون األطـراف       
ــه مــن املهــم      ــذ أي اتفــاق للســالم، أن ــوي لتنفي ــة أمــر حي املعني
اإلبقـاء علــى مشـاركة حكومــة السـودان يف العمليــة. والحــظ    

ــرار يشــري إىل املشــاكل القائمــة يف    ــيش   أن الق ــيت تع ــور ال دارف
أزمــة إنســانية تســبب فيهــا التمــرد املســلح وتفاقمــت بســبب     
ــدويل     التصــدي للتمــرد. وبــني أن املهــم أن يتصــدى اتمــع ال
ــار إىل أن       ــة ســخية. وأش ــدمي معون ــة اإلنســانية بتق ــذه األزم هل
للسودان، بوصفه دولة عضوا يف األمم املتحدة، مجيع احلقـوق  

ــنص عليهــا    ــيت ي ــازات ال ــك الســيادة   واالمتي ــاق، مبــا يف ذل امليث
والســالمة اإلقليميــة. وشــدد، مالحظــا أن الســالم والوحــدة      
الطويلي األجـل يف السـودان ال خيـدمان صـاحل شـعبه فحسـب       
وإمنا اتمع الدويل كذلك، على أنه ينبغي من حيث املبـدأ أن  
يكون ألي بلد معين بأية مسألة يف إطار مناقشـة الـس احلـق    

أخذ الكلمة يف جملس األمـن، وينبغـي للمجلـس    يف املشاركة و
  .)٩(أال ينكر  هذا احلق يف هذه احلالة

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

 متــــــــوز/ ٣٠املعقــــــــودة يف  ٥٠١٥ يف جلســــــــته

  ٢٠٠٤  يوليه

  ــل ا املعقـــــودة يف  ٥٠١٥لـــــس يف جلســـــته  واصـــ
ؤرخ يف تقريــر األمــني العــام املــ ، النظــر٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٣٠
ــه  ٣ ــاه  )١٠(٢٠٠٤حزيران/يوني ــا) انتب ــرئيس (روماني ــه ال ووج.

ــرار مقــدم مــن إســبانيا      ــة: مشــروع ق ــائق التالي الــس إىل الوث
__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

  )١٠(  S/2004/453. 

وأملانيا ورومانيا وشيلي وفرنسـا واململكـة املتحـدة والواليـات     
 ٢٧ و ١٢؛ورســـالتان مؤرختـــان، علـــى التـــوايل، )١١(املتحــدة 

صــفه رئــيس االحتــاد ، مــن ممثــل نيجرييــا، بو٢٠٠٤متوز/يوليـه  
ــانني اللــذين اعتمــدمها جملــس الســالم     األفريقــي، حييــل ــا البي

ــي يف   ــاد األفريقــــــ ــن لالحتــــــ ــه  ٢٧و  ٤واألمــــــ متوز/يوليــــــ
 ٢٠٠٤حزيران/يونيــــــه  ٢٢؛ورســــــالة مؤرخــــــة )١٢(٢٠٠٤

موجهة من ممثل السودان يبلـغ فيهـا الـس بعـدد مـن التـدابري       
  .)١٣(الة يف دارفوراليت اختذها رئيس السودان فيما يتعلق باحل

وأدىل ببيانـــات معظـــم أعضـــاء جملـــس األمـــن وممثـــل    
  السودان.  

قبل التصويت ، فذكر أن التوصـل   وتكلم ممثل الصني  
إىل حـــل مـــرض للحالـــة السياســـية يف دارفـــور يتطلـــب ثالثـــة 
ــة اإلنســانية اخلطــرية؛     ــف الســريع للحال عناصــر: أوال، التخفي

ية من أجـل التوصـل،   وثانيا، التعجيل بإجراء مفاوضات سياس
يف أقــرب وقــت ممكــن، إىل اتفــاق شــامل علــى أســاس احتــرام  
ــا، تقــدمي مســاعدة     ــة؛ وثالث ســيادة الســودان وســالمته اإلقليمي
عاجلة من جانب اتمع الدويل. وقال، معربا عن أملـه يف أن  
تواصل حكومة السودان الوفاء بالتزامها برتع سـالح ميليشـيا   

عـات غـري املشـروعة، إنـه يـرى أن      اجلنجويد وغريها مـن اجلما 
احلكومة تتحمل املسؤولية الرئيسـية عـن إجيـاد حـل للحالـة يف      
دارفور، وأنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يبذل كل جهد ممكـن  
لتقدمي املساعدة يف هذا الصـدد. وأعـرب عـن اعتقـاده، مشـريا      
إىل أن مشروع القـرار قيـد نظـر الـس ال يـزال يـدرج تـدابري        

د حكومـة السـودان، بـأن هـذه التـدابري ال ميكـن أن       إلزامية ضـ 
تكون مفيدة يف تسوية احلالـة يف دارفـور بـل قـد تزيـد األمـور       

__________ 

  )١١(  S/2004/611. 

  )١٢(  S/2004/561  وS/2004/603. 

  )١٣(  S/2004/513. 
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ــل اجلهـــود       ــدد تعجيـ ــت بصـ ــراف كانـ ــا أن األطـ ــدا، مبـ تعقيـ
الدبلوماسية. وذكر ممثل الصني، معربا عن أسـفه ألن مقـدمي   

ــرار مل  ــروع القـ ــدي     مشـ ــو جـ ــى حنـ ــار علـ ــذوا يف االعتبـ يأخـ
لــيت أعــرب عنــها وفــده، أن بلــده ســوف ميتنــع عــن  الشــواغل ا

  .)١٤(التصويت على مشروع القرار

مث طُرِح مشروع القرار للتصـويت؛ وحصـل مشـروع      
شيء، مع امتناع عضوين عـن   صوتا مقابل ال ١٣القرار على 

ــرار      ــفه القـ ــد بوصـ ــتان )، واعتمـ ــني وباكسـ ــويت (الصـ التصـ
وجـب  )،الذي قرر مبوجبه الـس، متصـرفا مب  ٢٠٠٤( ١٥٥٦

  منها:  الفصل السابع من امليثاق مجلة أمور

ــي        ــادة االحتــاد األفريق ــيني حتــت قي ــراقبني دول ــاد م ــد إيف إىل  أي
  منطقة دارفور بالسودان؛

ــاعدات         ــراد واملسـ ــدمي األفـ ــى تقـ ــاء علـ ــدول األعضـ ــث الـ حـ
األخــرى، مبــا يف ذلــك التمويــل واإلمــدادات والنقــل والــدعم للقيــادة        

  واالتصاالت؛

ــأن نــــزع ســــالح  طالــــب الســــود   ــاء بالتزاماتــــه بشــ ان بالوفــ
يومــا، مث  ٣٠، يف غضــون امليليشــيات وطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم

  كل شهر بعد ذلك، تقريرا عن التقدم احملرز؛  

توريـد   ول التـدابري الالزمـة ملنـع بيـع أو    قرر أن تتخذ مجيع الـد   
العاملـة يف  الصلة، جبميـع أنواعهـا، إىل الكيانـات     األسلحة أو املواد ذات

  السودان، مبا يف ذلك التدريب التقين؛  

قــرر أن التــدابري املفروضــة لــن تنطبــق علــى اللــوازم والتــدريب    
الفين املتصل ـا واملسـاعدة املقدمـة للرصـد والتحقـق أو لعمليـات دعـم        

إلنسـانية  السالم؛ أو لـوازم املعـدات العسـكرية غـري الفتاكـة للمسـاعدة ا      
اللـوازم مـن املالبـس الواقيـة ملـوظفي األمـم        أو رصد حقوق اإلنسـان أو 

  املتحدة وموظفي املساعدة اإلنسانية؛  
__________ 

  )١٤(  S/PV.5015 ٣ و ٢، الصفحتان. 

اآلليــات اإلنســانية املشــتركة     طلــب إىل األمــني العــام تفعيــل     
  الوكاالت؛    بني

يومــا إضــافية حـــىت    ٩٠اصـــة ملــدة  مــدد البعثــة السياســية اخل     
، وطلــب إىل األمــني العــام إدمــاج    ٢٠٠٤كــانون األول/ديســمرب   ١٠
  ط احتياطية تتعلق مبنطقة دارفور يف البعثة؛  خط

وبعد التصويت، أعرب أعضـاء الـس الـذين صـوتوا       
لصــاحل مشــروع القــرار، يف مجلــة أمــور، عــن ارتيــاحهم، ألن    
القرار قد اعتمد،حيث أن خطورة احلالة يف دارفـور اسـتدعت   
استجابة واضحة وعاجلة من الس؛ وشددوا على أن القـرار  

اص التـــزام الــس بالتأكـــد مــن أن حكومـــة   أبــرز بوجـــه خــ  
ــة مواطنيهــا؛ وشــددوا علــى       ــت بالتزامهــا حبماي الســودان أوف
ضـــرورة أن تنفـــذ حكومـــة الســـودان مجيـــع االلتزامـــات الـــيت 

ــا املشــت    ــا يف بيا  ــدت ــع يف    تعه ــم املتحــدة املوق ــع األم رك م
ــه  ٣ ــن   ٢٠٠٤متوز/يوليـ ــل يف أن تتحسـ ــن األمـ ــوا عـ ؛ وأعربـ

ن إىل حــد كـبري وأن تصــل املسـاعدة اإلنســانية   احلالـة يف امليـدا  
ــد       ــول موع ــا حبل ــم حباجــة إليه ــذين ه ــع األشــخاص ال إىل مجي
ــتعراض املقبــل؛ وأعربــوا كــذلك عــن األمــل يف أن يــتم        االس
إحراز تقدم كبري يف العملية السياسية، ويف يئة أوضاع أمنيـة  
ــزع    ــاملني يف امليـــدان اإلنســـاين، ويف نـ ــة للمـــدنيني والعـ مؤاتيـ

ــال ــة؛     سـ ــا إىل العدالـ ــدمي قادـ ــد، وتقـ ــيات اجلنجويـ ح ميليشـ
وأكدوا الدور احلاسم الذي يؤديه االحتـاد األفريقـي علـى كـل     

  من الصعيد السياسي وصعيد حفظ السالم ورحبوا به.  

 ١٥٥٦والحـــظ ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أن القـــرار   

ــاذ     ٢٠٠٤( ــى إنق ــل االســتجابة الضــرورية للمســاعدة عل ) ميث
ر، وذكر أن املسؤولية عـن الكارثـة اإلنسـانية تقـع     أهايل دارفو

على عـاتق حكومـة السـودان الـيت مل تـف بااللتزامـات الـيت مت        
التعهد ا يف البيان املشترك مـع األمـني العـام ملعاجلـة احلالـة يف      
دارفـــور. ويف ضـــوء هـــذه اخللفيـــة، أوضـــح أن القـــرار يـــدين  

رغـم   ،“اليت تنطوي علـى بعـد عرقـي   ”صراحة أعمال العنف 
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أنه ال يسم احلالة الراهنة يف دارفور بأا إبادة مجاعيـة، وتوقـع   
فرض جزاءات ضد حكومة السـودان إذا مـا كشـفت الـدورة     
الشهرية املنتظمة لإلبالغ عن عدم امتثال. وأضـاف أن القـرار   

حلكومـــة الســـودان فرصـــة حمـــدودة لتحســـني الوضـــع   أفســـح
ــبرية  ــورة كــ ــال”بصــ ــهوراً  خــ ــيس شــ ــابيع، ولــ ــام وأســ  ل أيــ

.وقــال ممثــل اململكــة املتحــدة الــذي كــرر مــا   )١٥(“ســنوات أو
أعـــرب عنـــه ممثـــل فرنســـا، إن الرســـالة املوجهـــة إىل حكومـــة 
السودان واملتمـردين ينبغـي أن تكـون واضـحة وصـارمة، وإذا      
مل يـتم اإليفــاء بااللتزامــات ومل تــدخل األطــراف إىل حمادثــات  

عمــال  الســالم بــروح بنــاءة وحبســن نيــة، وإذا مل تتوقــف األ     
الوحشية، فإن الس سينظر، لدى استعراض التقدم احملـرز يف  

مــن  ٤١ الشــهر التــايل، يف التــدابري املنصــوص عليهــا يف املــادة  
ــه إذا   .وبامل)١٦(ميثــاق األمــم املتحــدة  ــل إســبانيا أن ــل، ذكــر ممث ث

تــف حكومــة الســودان بالتزاماــا، فيجــب علــى الــس أن  مل
ابري الالزمــة لضـمان الوفــاء  يكـون مســتعدا العتمـاد مجيــع التـد   

،يف حـــني ذكـــر ممثـــل أملانيـــا أن الـــس )١٧(بتلـــك االلتزامـــات
حيتفظ صراحة باحلق يف فـرض جـزاءات إذا مل تتخـذ حكومـة     

  .)١٨(السودان إجراءات بسرعة

ومــن جهــة أخــرى، أوضــح ممثــل باكســتان أن وفــده     
ليس يف وضـع يسـمح لـه بتأييـد القـرار ألن بلـده ال يعتقـد أن        

ــن امل ــة     مـ ــد حكومـ ــزاءات ضـ ــرض جـ ــد بفـ ــوب التهديـ ستصـ
السودان. ورأى بأن ال حاجة لس األمن إىل اختاذ مثل هـذه  
التدابري اإلضافية، وكررا ما أعرب عنه ممثـل الفلـبني قـائال إنـه     

__________ 

 .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٥(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

 ١١(اململكــة املتحــدة)، والصــفحة    ٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٧(  
 (فرنسا).

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

ــر األ ــع إىل تقريـ ــون   يتطلـ ــدر يف غضـ ــام الـــذي سيصـ ــني العـ مـ
يوما، األمر الذي مـن شـأنه أن يؤكـد، كمـا يأمـل، وفـاء        ٣٠

ــة ــام    حكومــــ ــردة بالتزامــــ ــات املتمــــ ــودان واجلماعــــ الســــ
.ورحــب ممثـــل باكســتان بالتأكيــد الـــوارد يف    )١٩(وواجبامــا 

القـــرار واملتعلـــق بضـــرورة التوصـــل إىل حـــل سياســـي ألزمـــة  
دارفــور، وكــذلك اإلشــارة إىل مبــدأ احلفــاظ علــى الســالمة       
اإلقليمية للسودان. بيد أنه مل يعتقد كذلك، مكررا مـا أعـرب   

لربازيــل، أنــه كــان مــن الضــروري أن يتخــذ القــرار  عنــه ممثــل ا
.وأضـاف ممثـل   )٢٠(بكامله مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق     

 ٤١الربازيل أنه على الرغم من أنه يقر بأن اإلشـارة إىل املـادة   
من ميثاق األمم املتحدة متثل حال وسط، فإنه يعتقـد أنـه كـان    

توخــاة يف ينبغــي للــنص أن يوضــح أن التــدابري مثــل التــدابري امل  
ينبغي أن تعتمد حصرا بغرض تفعيل القـرارات الـيت    ٤١املادة 

  .)٢١(اختذها جملس األمن الواردة يف نص القرار

وقـال ممثـل االحتـاد الروســي إن مـن األمهيـة مبكــان أن        
) مل يتوقع اختاذ جملس األمن إجـراءات  ٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار 

ــن اختاذهـــ    ــراءات ال ميكـ ــي إجـ ــور، وهـ ــأن دارفـ ــافية بشـ ا إضـ
لتنفيــذ قــرارات الــس يف ضــوء تطــورات أخــرى للوضــع    إالّ

العـام. وأعـرب    وعلى أساس التوصيات ذات الصلة من األمني
عن األمل يف أن الس كان بصدد إرسال إشارة واضـحة إىل  
ــل     حكومــة الســودان واملتمــردين فيمــا يتعلــق بضــرورة التعجي

  .)٢٢(بتنفيذ التزامام
__________ 

(باكســتان)؛ والصــفحة   ١٣و ١٢املرجــع الســابق، الصــفحتان     )١٩(  
 (الفلبني). ١٣

ــه، الصـــــفحة    )٢٠(   ــفحة  ١٣املرجـــــع نفســـ ــتان)؛ الصـــ  ١٠(باكســـ
 (الربازيل).

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

 .٨و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢(  
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ا بالنيابة عن البلـدان الثالثـة   وقال ممثل اجلزائر، متكلم  
اليت متثل أفريقيا يف جملس األمن، وهي أنغوال وبنن وبلـده، إن  
وفده أيد القرار اعتقادا منه بأنه ال ميكـن للمجتمـع الـدويل أن    
يقف مكتوف األيدي غري مبـال باألزمـة اإلنسـانية اجلاريـة يف     
 دارفور. وأعرب عن ارتياحه ألن القرار تضـمن دعمـا وتأييـدا   
قــويني وقــاطعني للـــدور القيــادي الــذي يضـــطلع بــه االحتـــاد      
األفريقي، واألبعاد املختلفـة ألنشـطته يف دارفـور، مبـا يف ذلـك      
 األنشطة يف امليدان اإلنسـاين والعسـكري والسياسـي، وبنشـره    

ملراقبني وقوة للحمايـة. وأضـاف أن القـرار أيـد أيضـا إمكانيـة       
فـظ السـالم، ورعايـة    إنشاء االحتـاد األفريقـي لعمليـة كاملـة حل    

احملادثات بني حكومـة السـودان واجلماعـات املتمـردة، ـدف      
  .)٢٣(التوصل إىل حل سياسي للتوترات يف دارفور

ــرار يف        ــل الســودان عــن أســفه الختــاذ الق وأعــرب ممث
الوقت الذي تعمل فيه حكومته بسرعة من أجل تنفيذ اتفاقهـا  

ــة يف دارفـــور.   ــم املتحـــدة ملعاجلـــة احلالـ وأوضـــح أن  مـــع األمـ
حكومـة بلــده تســعى إىل التعامــل مــع اجلماعــات املتمــردة مــن  
خالل حـوار جـاد مـع اتمـع الـدويل وأـا شـرعت يف القيـام         
جبهــد بنــاء وحبســن نيــة مــع األمــم املتحــدة، وكــذلك علــى        
الصــعيد الثنــائي مــع أعضــاء مــن اتمــع الــدويل، علــى النحــو   

متوز/يوليــه  ٣ املنصــوص عليــه يف البيــان املشــترك الصــادر يف    
ــذ     ٢٠٠٤ ــد شــرعت يف تنفي ــده ق ــة بل . وأشــار إىل أن حكوم

ــيت تغطــي املســاعدة      ــان املشــترك ال ــواردة يف البي ــات ال االلتزام
اإلنسانية وحقوق اإلنسان، واملسائل األمنيـة والسياسـية، وأن   
حكومته قد أوفت جبميع التزاماا املتعلقة باملسائل اإلنسـانية،  

تحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسـان.  وأنشأت جلنة مستقلة لل
) اختـذ يف  ٢٠٠٤( ١٥٥٦وأعرب أيضا عن أسفه ألن القـرار  

ــابع  ــل السـ ــار الفصـ ــرار    إطـ ــا للقـ ــاق، خالفـ ــن امليثـ  ١٥٤٧مـ
__________ 

 .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣(  

ــذي اختــذ يف إطــار الفصــل الســادس منــه. لكنــه       ٢٠٠٤( ) ال
خلص إىل أنه على الرغم من هذه العناصر، فإن حكومة بلـده  

واصــل جهودهــا للتخفيــف مــن ســتمتثل ألحكــام القــرار، وست
معانــاة املــدنيني يف دارفــور واســتعادة االســتقرار، وستضــاعف  

  .)٢٤(جهودها الرامية إىل إجياد تسوية سلمية للمشكلة
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار   

 أيلـــــــول/ ١٨ املعقـــــــودة يف ٥٠٤٠يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٤  سبتمرب

ــة    ــودة يف  ٥٠٢٧يف اجللســـ ــبت ٢املعقـــ مرب أيلول/ســـ
يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ، أدرج الــس٢٠٠٤
.والحــظ األمــني العــام  )٢٥(٢٠٠٤آب/أغســطس  ٣٠املــؤرخ 

ــريد    ــد أدى إىل التشــ ــور قــ ــرتاع يف دارفــ ــره وألن الــ يف تقريــ
مليـون شـخص داخـل دارفـور وعـرب       ١,٣القسري ألكثر من 

احلـدود إىل تشــاد، وأشـار إىل أنــه علـى الــرغم مـن أن التــدابري     
ــان املشــترك       ــا للبي ــة الســودان وفق ــيت اختــذا حكوم احملــددة ال

ويف خطة عمـل دارفـور أدت    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٣الصادر يف 
إىل إحـراز بعــض التقـدم، فــإن حكومـة الســودان مل تـف متامــا     

ضــد املــدنيني وكفالــة محايتــهم     بالتزاماــا بوقــف اهلجمــات  
قــادة تتخــذ خطــوات ملموســة لتقــدم إىل العدالــة أي مــن   ومل

املليشــيات أو مــرتكيب اهلجمــات أو التعــرف علــيهم، ممــا مســح 
باستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان وقوانني احلرب األساسـية  
ــارة إىل أن     ــاب،. ويف إشـ ــن العقـ ــالت مـ ــيح اإلفـ ــاخ يتـ يف منـ
احلكومة قد وعدت يف كل من البيـان املشـترك وخطـة العمـل     

ة التوصـل إىل  باستئناف احملادثات السياسـية بشـأن دارفـور بغيـ    
حل شامل تقبله مجيـع أطـراف الـرتاع، أفـاد األمـني العـام بـأن        

__________ 

 .١٨-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤(  

  )٢٥(  S/2004/703   ــالفقرات ــال ب ــدم عم ــر املق  ١٦إىل  ١٣ و ٦، التقري
 ).٢٠٠٤( ١٥٥٦من القرار 
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البحـث عــن حــل سياســي يف دارفـور جــار حاليــا يف حمادثــات   
أبوجــــا للســــالم، وحــــث الطــــرفني علــــى مواصــــلة اجلهــــود  
ــدوليني     ومضــاعفتها، مبســاعدة االحتــاد األفريقــي والوســطاء ال

ــنف       ــن ضــبط ال ــدر م ــة أقصــى ق ــى ممارس س يف اآلخــرين، وعل
ــار اإلنســاين        ــف إطــالق الن ــاق وق ــرام اتف ــى احت ــدان، وعل املي
احتراما تاما. ورأى األمني العام ضرورة زيادة الوجود الـدويل  
يف دارفـــور علـــى حنـــو ملمـــوس ويف أســـرع وقـــت ممكـــن،       
للمســاعدة يف خفــض مســتوى العنــف وتعزيــز محايــة الســكان 

يـذ  املدنيني، ال سيما أولئك الذين شـردوا، وكـذلك رصـد تنف   
الطـــرفني اللتزامامـــا علـــى حنـــو أكثـــر فعاليـــة، مبـــا يف ذلـــك   
ــاين.    ــار اإلنسـ ــاق وقـــف إطـــالق النـ ــات مبوجـــب اتفـ االلتزامـ
وأضاف أن الوجود الدويل الكبري، من خالل توفريه إحساسـا  
ــدا بــاألمن واحلمايــة لــدى األهايل،ســيخفف مــن حــدة        متزاي
 التوتر وسيهيئ الظروف الالزمـة لكـي يشـرع سـكان دارفـور     
ــردين    ــمح بعـــودة املشـ ــاحلة بأنفســـهم، وسيسـ ــة املصـ يف عمليـ
بشكل طوعي وآمن وإن كان ليس يف وقت قريـب. وأخـريا،   
ذكر األمني العـام بـأن األزمـة يف دارفـور ال ميكـن النظـر إليهـا        
مبعزل عن البحث عـن سـالم شـامل يف السـودان، ممـا يتطلـب       

ناف بذل مجيع األطراف املعنية جهودا متزامنـة مـن أجـل اسـتئ    
حمادثــات نيفاشــا للســالم واســتكماهلا يف أقــرب وقــت ممكــن،   
ــدف إثبــات أن مفاوضــات الســالم ميكــن أن حتقــق نتــائج        
بالفعل. وأشار األمني العـام إىل أن نتـائج احملادثـات يف نيفاشـا     
ميكن أن تكون منوذجا حيتذى للمحادثات بشـأن دارفـور وأن   

خلـص إىل أن أي  تغرس ثقة أكرب يف العملية لدى املتمردين، و
حماولــة جتعــل اســتكمال العمليــة الــيت تقودهــا اهليئــة احلكوميــة   

بوضـع حـد لألزمـة يف دارفـور      مشروطا الدولية املعنية بالتنمية
سيؤدي إىل نتائج عكسية، مع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثـار     
ميكن أن تزيد من زعزعة اسـتقرار البلـد واملنطقـة، وتـؤدي يف     

  أمد األزمة يف دارفور.اية املطاف إىل إطالة 

واستمع الس إىل إحاطة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني       
العــام للســودان ورئــيس عمليــة دعــم الســالم. ووجــه الــرئيس   

آب/أغسـطس   ١٩(إسبانيا) انتباه الس إىل الرسـالة املؤرخـة   
املوجهــة مــن ممثــل الســودان الــيت حييــل ــا رســالة مــن  ٢٠٠٤

علـق باحلالـة يف دارفـور وقـرار     وزير الشـؤون اخلارجيـة فيمـا يت   
؛ورســــــالة مؤرخــــــة  )٢٦()٢٠٠٤( ١٥٥٦جملــــــس األمــــــن  

موجهــة مــن ممثــل الســودان مرفــق   ٢٠٠٤آب/أغســطس  ٣١
ا رسالة موجهة من وزير الشـؤون اخلارجيـة تتعلـق بالتـدابري     

) ٢٠٠٤( ١٥٥٦اليت اختذا حكومة السـودان امتثـاال للقـرار    
آب/أغســطس  ١٨؛ورســالة مؤرخــة )٢٧(وخطــة عمــل دارفــور

موجهة مـن املراقـب الـدائم جلامعـة الـدول العربيـة إىل        ٢٠٠٤
األمــني العــام حييـــل ــا نتــائج الـــدورة االســتثنائية للمجلـــس      

آب/أغســطس  ٨الــوزاري جلامعــة الــدول العربيــة املعقــودة يف  
  .)٢٨(بشأن احلالة يف دارفور ٢٠٠٤

وأبلغ املمثل اخلاص لألمـني العـام يف السـودان أعضـاء       
، يف اإلحاطــة الــيت قــدمها، بأنــه مــن خــالل املناقشــات  الــس

املكثفة يف إطار آليـة التنفيـذ املشـتركة، متكنـت األمـم املتحـدة       
وشركاؤها من مواصـلة الضـغط علـى حكومـة السـودان، ويف      
الوقت نفسه أيضـا تقـدمي املسـاعدة يف تلبيـة املتطلبـات األوليـة       

اخلـاص أن  ). وأكـد املمثـل   ٢٠٠٤( ١٥٥٦الواردة يف القـرار  
احلكومــة قــد أحــرزت تقــدما يف هــذا الصــدد، وبــين يف مجلــة   
أمـور، أــا عــززت األمــن يف بعـض املنــاطق الــيت يتواجــد فيهــا   
املشردون داخليا بكثافة؛ وأوقفـت مجيـع العمليـات العسـكرية     
اهلجوميــة يف هــذه املنــاطق؛ وقبلــت بــإجراء عمليــات رصــد       

ة للتحقيـق يف  حقوق اإلنسـان الدوليـة، وأنشـأت آليـات وطنيـ     
__________ 

  )٢٦(  S/2004/671. 

  )٢٧(  S/2004/701. 

  )٢٨(  S/2004/674. 
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االنتهاكات؛ وشاركت يف املفاوضات مـع احلركـات املتمـردة    
بدون شروط مسبقة. بيد أنـه شـدد علـى أن احلكومـة مل تـف      
ــتمكن مــــن وقــــف    ــالني رئيســــيني، إذ مل تــ ــا يف جمــ بالتزاماــ
ــزع       ــن ن ــدنيني أو م ــى امل ــيت تشــنها املليشــيات عل اهلجمــات ال

ة حملاكمــة ســالح املليشــيات؛ ومل تتخــذ أي خطــوات ملموســ 
أي مــن قــادة امليليشــيات أو مــرتكيب تلــك اهلجمــات أو حــىت   
ــدا مســؤوليتها عــن       ــيهم. وحــث احلكومــة، مؤك ــرف عل التع
محاية شعبها أمام اهلجمات وانتهاكات حقوق اإلنسان، علـى  
التماس املساعدة من اتمع الدويل إذا كانت غري قـادرة علـى   

ذا يعــين، علــى محايــة مواطنيهــا متامــا بنفســها. وأضــاف أن هــ  
األقل، تفسري والية الرصد على نطاق أوسـع مـن أجـل تغطيـة     
تنفيــذ مجيــع االتفاقــات واألخــذ بزمــام املبــادرة بصــورة أكــرب.  
ــة        ــوفِّر وجــود بعث ــام، ي ــني الع ــر األم ــبني يف تقري ــو م ــا ه وكم
موسعة لالحتاد األفريقـي يف دارفـور طريقـا لبلـوغ تلـك الغايـة       

ــع اال   ــراف وواسـ ــن األطـ ــتقال عـ ــاال  مسـ ــدا وفعـ ــار وحمايـ نتشـ
ومســنودا بشــكل ميكــن التعويــل باللوجســتيات واملــوارد الــيت   
يقدمها اتمع الدويل. وكـرر مـا ورد يف  تقريـر األمـني العـام      
مؤكــدا أنــه ال ميكــن أن يوضــع حــد للمعانــاة يف دارفــور دون  
إجــراء تســوية سياســية تــؤدي إىل حتقيــق ســالم دائــم، فحــث    

اولة املفاوضات والتمـاس املسـاعدة   الطرفني على البقاء على ط
  .)٢٩(من ميسري ووسطاء االحتاد األفريقي واألمم املتحدة

  املعقـــــودة يف  ٥٠٤٠لـــــس يف جلســـــته وواصـــــل ا
، نظــــره يف تقريــــر األمــــني العــــام ٢٠٠٤أيلول/ســــبتمرب  ١٨

.ووجـــــه الـــــرئيس  )٣٠(٢٠٠٤آب/أغســـــطس   ٣٠املـــــؤرخ 
دمتــه إســبانيا (إســبانيا) انتبــاه الــس إىل نــص مشــروع قــرار ق

وأملانيــــــــا ورومانيــــــــا واململكــــــــة املتحــــــــدة والواليــــــــات  
__________ 

  )٢٩(  S/PV.5027 ٦-٢، الصفحات. 

  )٣٠(  S/2004/703. 

 ٢٠٠٤أيلول/ســـــبتمرب  ١٦؛ورســـــالة مؤرخـــــة )٣١(املتحـــــدة
موجهة من ممثلي أستراليا وكنـدا ونيوزيلنـدا يطلبـون فيهـا إىل     

مجلـة   جملس األمن أن يتخذ عددا مـن اإلجـراءات الـيت تشـمل    
وضـع معـايري   أمور منها دعم بعثة موسـعة لالحتـاد األفريقـي، و   

واضــحة لإلجــراءات املتوقعــة مــن حكومــة الســودان، وإنشــاء  
األمني العام للجنة خرباء حمايدة للتحقيق يف انتـهاكات جـرائم   

.وأدىل ببيانـــات أعضـــاء )٣٢(احلـــرب واجلـــرائم ضـــد اإلنســـانية
  .)٣٣(جملس األمن وممثل السودان

قبــل التصــويت،فذكر أن وفــد    وتكلــم ممثــل اجلزائــر    
التقدم الذي أحرزته حكومة السودان يف تنفيـذ  بلده، يف ضوء 

)، كــان يتوقــع مــن ٢٠٠٤( ١٥٥٦التزاماــا مبوجــب القــرار 
جملس األمن أن حييط علمـا بالتقـدم احملـرز وأن حيـث حكومـة      
السودان على بـذل املزيـد مـن اجلهـود يف اـاالت الـيت جـرى        
التشديد على أوجه القصـور فيهـا، وال سـيما يف جمـال األمـن.      

اف أن وفــده مل يتوقــع مــن الــس أن يهــدد مــرة أخــرى وأضــ
باستخدام اجلزاءات ضد حكومة السـودان. ولـذا فإنـه الحـظ     
ــينات علــى نــص         ــال بعــض التحس ــرغم مــن إدخ ــه علــى ال أن
مشـروع القــرار، فإنـه مــا زال يطـرح مشــاكل ألسـباب عــدة.     
أوال،مل يأخــذ مشــروع القــرار يف احلســبان اخلطــوات اإلجيابيــة 

 ا حكومـة السـودان، وإمنـا سـلط فقـط الضـوء علـى        اليت اختـذ
أوجه القصور الـيت جـرى اكتشـافها يف تنفيـذ االلتزامـات الـيت       
تعهــدت ــا احلكومــة. ثانيــا، تنبــأ مشــروع القــرار باســتخدام   
اجلزاءات كرد فعل ليس لعدم االمتثال لقرار الس فحسـب،  

بشـأن   وإمنا أيضا إذا كان مثة عدم تعاون مع االحتـاد األفريقـي  
__________ 

  )٣١(  S/2004/744. 

  )٣٢(  S/2004/739. 

مل يدل ممثل أنغوال ببيان يف اجللسة. وحضر األمني العـام اجللسـة     )٣٣(  
 ببيان.ولكنه مل يدل 
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متديد واليته، علـى الـرغم مـن أن احلكومـة قـد طلبـت توسـيع        
ــم      ــة االحتــاد وتعزيزهــا، والتزمــت بالتعــاون اجلــاد مــع األم بعث
املتحــدة واالحتــاد األفريقــي. ثالثــا، دعــا الــنص إىل إنشــاء جلنــة  
حتقيق دولية مكلفة بتحديد ما إذا كانت قـد ارتكبـت أعمـال    

م من أن اتمـع الـدويل قـد    إبادة مجاعية يف دارفور، على الرغ
تعمد تنحية هذه املسألة جانبا، على األقل يف الوقـت الـراهن،   
من أجل جتنب تعريض تقدمي املعونة اإلنسانية للخطـر. وذكـر   

ــا عــن  أســفه ألن مقــدمي مشــروع القــرار   ممثــل اجلزائــر، معرب
يظهــروا مرونــة يف تنــاول النقــاط املــذكورة آنفــا، أن وفــده    مل

صويت، على الرغم من إقـراره بـبعض العناصـر    سيمتنع عن الت
  .)٣٤(اإلجيابية للغاية يف مشروع القرار

مث طــرح الــرئيس مشـــروع القــرار للتصــويت عليـــه.       
صـوتا مقابـل ال شـيء، مـع      ١٢وحصل مشروع القـرار علـى   

أعضـاء عـن التصـويت (االحتـاد الروسـي وباكسـتان        ٤امتناع 
) ٢٠٠٤( ١٥٦٤واجلزائـر والصـني)، واعتمــد بوصـفه القــرار    

الس، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن     الذي قرر مبوجبه
  امليثاق مجلة أمور منها:

تـف متامـا    ه الشديد مـن أن حكومـة السـودان مل   أعلن عن قلق  
ــرار   ــواردة يف القـ ــا الـ ــهاكات  ٢٠٠٤( ١٥٥٦بالتزاماـ ــف لالنتـ ) وأسـ

  األخرية لوقف إطالق النار من جانب مجيع األطراف؛  

ــة     ــر الســودان    حــث حكوم الســودان واحلركــة الشــعبية لتحري
على اإلسراع يف إبرام اتفاق سـالم شـامل باعتبـاره خطـوة حامسـة علـى       

  طريق حتقيق السالم والرخاء يف السودان؛  

طالب بأن تقدم حكومـة السـودان إىل بعثـة االحتـاد األفريقـي،        
ألغراض التحقق، وثائق تتضمن بصورة خاصة أمسـاء األشـخاص الـذين    

ي القبض عليهم بسبب اإلسـاءات املرتكبـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان      ألق
  وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل؛  

__________ 

  )٣٤(  S/PV.5040 ٤-٢، الصفحات. 

طالــــب مجيــــع اجلماعــــات املســــلحة، مبــــا يف ذلــــك قــــوات    
  العنف؛    املتمردين، وقف مجيع أعمال

طلب إىل األمني العام أن يقوم على وجه السرعة بإنشـاء جلنـة     
ــال     ــة تضــطلع فــورا ب ــق دولي ــة بانتــهاكات   حتقي ــارير املتعلق تحقيق يف التق

القــانون اإلنســاين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان الــيت ترتكبــها مجيــع   
  األطراف يف دارفور؛

أعلــن أنــه ينبغــي للمجلــس، يف حالــة عــدم امتثــال حكومــة          
هلــــذا القــــرار،  ) أو٢٠٠٤( ١٥٥٦اال كــــامال للقــــرار الســــودان امتثــــ

مـــن ميثـــاق  ٤١عليهـــا املـــادة  نصينظـــر يف اختـــاذ تـــدابري إضـــافية تـــ أن
  املتحدة.    األمم

فأكـد أن   بعـد التصـويت   وتكلم ممثل االحتاد الروسـي   
حكومة السودان أحرزت قـدرا مـن التقـدم يف تنفيـذ التزاماـا      

)، وذكــر أن التهديــد بفــرض ٢٠٠٤( ١٥٥٦مبوجــب القــرار 
جزاءات أبعد ما يكون عن األسلوب األفضل حلمل احلكومـة  

تزاماـــا مـــع األمـــم املتحـــدة بالكامـــل. وقـــال، علـــى تنفيـــذ ال
ــا أن  ــدة ”مالحظـ ــية املعتمـ ــاليب الدبلوماسـ ــي أن “ األسـ ينبغـ

تســتخدم، إنــه يــرى أن الــربط بــني اجلــزاءات وجهــود بنــاء        
الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي أدى إىل نتــائج عكســية،   الســالم

  .)٣٥(ولذا، فإن وفده مل يستطع تأييد مشروع القرار

ــور  ورأى ممثـــل    ــة يف دارفـ ــا أن احلالـ الصـــني، مالحظـ
تتحسن تـدرجييا، أن الـس واتمـع الـدويل ينبغـي أن يركـزا       
على تشجيع حكومة السـودان علـى مواصـلة التعـاون، ولـيس      
فعل العكس، وعلى تقدمي الدعم الكامل جلهود الوسـاطة الـيت   
يبـــذهلا االحتـــاد األفريقـــي، بـــدال مـــن زيـــادة الصـــعوبات الـــيت  

ضــاف أنــه ينبغــي للمجلــس أن يعمــل أيضــا علــى   تواجهــه. وأ
التوصـــل إىل اتفـــاق مبكـــر ـــدف إجيـــاد حـــل سياســـي بـــني   
احلكومة السودانية واملتمردين، بـدال مـن بعـث رسـالة خاطئـة      

__________ 

 .٥و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  
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وجعـل املفاوضـات أكثـر صـعوبة. وهلـذه األسـباب، أشــار إىل       
أن لوفــد بلــده حتفظــات جديــة علــى نــص القــرار، معربــا عــن   

هم يف التوصــل إىل حــل. لكنــه أضــاف  القلــق مــن أنــه لــن يســ 
قائال إن وفد بلـده قـد امتنـع عـن احليلولـة دون صـدور الـنص        
نظرا ألن عنصرا أساسـيا مـن أعمـال الـس احلاليـة يتمثـل يف       
دعم االحتاد األفريقي لتوسيع نطاق انتشاره يف دارفور. وأكـد  
ــة        ــدان املقدم ــأن البل ــا ب ــد أحــاط علم ــل الصــني جمــددا، وق ممث

لقــرار ذكــرت مــرارا وتكــرارا أن التهديــد بفــرض      ملشــروع ا
جــزاءات لــن ينفــذ تلقائيــا، أن موقــف بلــده املعــارض لفــرض    
اجلــزاءات مل يــتغري، مبــا يتفــق مــع وجهــة النظــر الــيت تــرى أــا  
عــوض أن تســاعد علــى حــل املشــاكل، فإــا جتعلــها أكثــر        
ــة االحتــاد     تعقيــدا. وقــال، معربــا عــن تأييــده لتوســيع نشــر بعث

يف دارفـور، إنـه مـا زال يعتقـد أن التسـوية السياسـية        األفريقي
وحدها اليت يتم التوصل إليهـا عـن طريـق التفـاوض، هـي الـيت       

  .)٣٦(ستؤدي إىل إجياد حل ائي لألزمة يف دارفور

إىل أن القــــرار أخفــــق يف   وأشــــار ممثــــل باكســــتان    
بالتقــدم الــذي أحرزتــه حكومــة الســودان، مبينــا أن  االعتــراف

كنه تأييد اجلـزاءات أو التهديـد باسـتعماهلا ألنـه     وفد بلده ال مي
يرى أا غري مفيدة، وبالتايل امتنع عن التصويت على القـرار.  

جــزاءات موجهــة بصــورة    وأضــاف أن أثــر التهديــد بفــرض   
صرحية إىل حكومـة السـودان وحـدها ميكـن أن يكـون لـه أثـر        

)، وذكر أن مثـل هـذا   ٢٠٠٤( ١٥٥٦أوسع نطاقا من القرار 
د، إىل جانب كونه غري عادل، قد يثري ردودا من شـأا  التهدي

أن تؤدي إىل نتائج عكسية، وتعرض اإلغاثة اإلنسانية الدوليـة  
للخطر، وجتعل موقف املتمردين أكثر تصلبا، وتقـوض جهـود   

  .)٣٧(الوساطة اليت يبذهلا االحتاد األفريقي
__________ 

 .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦(  

 .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  

ورحب املتكلمون اآلخرون يف بيانـام بصـورة عامـة      
ــذا  ــاذ ه ــرار      باخت ــدم الق ــل يف أن خي ــن األم ــوا ع ــرار؛ وأعرب الق

غـــرض التخفيـــف مـــن معانـــاة الســـكان املـــدنيني يف دارفـــور؛ 
وأعربوا عن األسف ألن حكومة السـودان مل تـف بالتزاماـا،    
ــة     ــد ومحاي ال ســيما االلتزامــات املتعلقــة بــرتع ســالح اجلنجوي

م السكان املدنيني وتقدمي املسؤولني عن جرائم احلرب واجلـرائ 
املرتكبة ضـد اإلنسـانية للمحاكمـة؛ وحثـوا حكومـة السـودان       

ــرار     ــب القـ ــا مبوجـ ــاء بالتزاماـ ــى الوفـ )؛ ٢٠٠٤( ١٥٥٦علـ
وأعربوا عن تأييدهم للعمل الذي يضطلع به االحتـاد األفريقـي   
يف إطار جهوده الراميـة إىل تيسـري التوصـل إىل اتفـاق سياسـي      

ضطلع به بعثة بني املتمردين وحكومة السودان والدور الذي ت
ــق      ــة حتقي ــة تشــكيل جلن ــى أمهي االحتــاد األفريقــي؛ وشــددوا عل
للمساعدة يف ضـمان أن يقـدم املسـؤولون عـن جـرائم احلـرب       

  واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية إىل العدالة.  

والحظ ممثل الواليات املتحدة أن الغـرض مـن القـرار      
ف ) كــان يف املقــام األول حتقيــق ثالثــة أهــدا ٢٠٠٤( ١٥٦٤

هي: أوال، تقـدمي دعـم كامـل إىل االحتـاد األفريقـي ميكنـه مـن        
ــدعوة إىل      ــا، ال ــور؛ ثاني ــن املهــام يف دارف ــد م االضــطالع باملزي
التعجيــل بإمتــام مفاوضــات نيفاشــا بــني الشــمال واجلنــوب،       
فضال عن مفاوضات دارفور يف أبوجا؛ ثالثـا، تشـجيع اتمـع    

عدة اإلنسانية إىل أهـل  الدويل على الوفاء بتعهداته بتقدمي املسا
ــراءات ألن      ــاذ إجـ ــروري اختـ ــن الضـ ــظ أن مـ ــور. والحـ دارفـ

ــرار     ــا للقــ ــاال تامــ ــل امتثــ ــودان مل متتثــ ــة الســ  ١٥٥٦حكومــ

ــه إذا واصــلت      ٢٠٠٤( ــى أن ــرار نــص عل )، مشــريا إىل أن الق
حكومــة الســودان اضــطهاد شــعبها ومل تتعــاون بالكامــل مــع    

رض جــزاءات االحتــاد األفريقــي، فعلــى الــس أن ينظــر يف فــ   
  .)٣٨(عليها وعلى األفراد املسؤولني عن األزمة

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٨(  
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ــي        ــن ممثل ــك كــل م ــه يف ذل ــا وتبع ــل أملاني والحــظ ممث
فرنسا واململكة املتحدة، أن حكومة السـودان أحـرزت بعـض    
التقــدم يف الوفــاء بالتزاماــا، علــى الــرغم مــن أن نطاقهــا كــان 

ــدودا، وال ــد،      حمـ ــالح اجلنجويـ ــرتع سـ ــق بـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ سـ
ملالحقـــة القضـــائية النتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان، واحلالـــة  وا

.وذكـر  )٣٩(األمنية العامة لألهايل واملشـردين داخليـا يف دارفـور   
ــل اململكــة املتحــدة، مالحظــا أن      ــذي دعمــه ممث ــا ال ــل أملاني ممث

) حقــق التــوازن الصــحيح بــني تطبيــق  ٢٠٠٤( ١٥٦٤القــرار 
ــق أي      ــزاءات، دون خلـ ــرض جـ ــد بفـ ــت التهديـ ــغوط مشلـ ضـ

ئية، واحلاجـة إىل احلـوار، أنـه ينبغـي ممارسـة ضـغوط علـى        تلقا
السودان من أجل محله على االضـطالع مبسـؤوليته عـن محايـة     
ســكانه. وأشــار، مشــددا علــى أن النقطــة الرئيســية مــن القــرار 
تتمثـــل يف دعـــم دور االحتـــاد األفريقـــي يف حـــل األزمــــة يف      
دارفــور، واحلصــول علــى تعــاون حكومــة الســودان مــع البعثــة  
املوســعة لالحتــاد األفريقــي، إىل أن علــى حكومــة الســودان أن  
تستفيد على وجه السـرعة مـن الفرصـة احلاليـة وأن تثبـت أـا       
مستعدة الختاذ خطوات يف االجتـاه الصـحيح، وخلـص إىل أنـه     
يتعني على الس أن يبقـي احلالـة يف السـودان قيـد التمحـيص      

  .)٤٠(يف األسابيع املقبلة

 ١٥٦٤ل فرنسا، دعما الختاذ القـرار  وباملثل، ذكر ممث  

)، أنه من أجل حتقيق اهلدف الوحيد املتمثـل يف إنقـاذ   ٢٠٠٤(
األرواح البشــرية، ينبغــي للمجلــس أن يتصــرف بعــزم وبــروح  
ــة       ــى حكومـ ــة علـ ــغوطا قويـ ــارس ضـ ــؤولية، وأن ميـ ــن املسـ مـ
السودان، وأن يدعم بنشاط االحتاد األفريقي الـذي يعـد دوره   

__________ 

ــا)؛ والصــ  ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٩(   (فرنســا)؛  ١٠فحة (أملاني
 (اململكة املتحدة). ١١والصفحة 

ــفحتان    )٤٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١٠ و ٩املرجـ ــا)؛ والصـ  ١١(أملانيـ
 (اململكة املتحدة).

يــد تلبيــة مطالــب اتمــع الــدويل، وكفالــة أمــرا جوهريــا إذا أر
التعـاون الضـروري مـن قبـل حكومــة السـودان. بيـد أنـه كــان        
يأمل، على حنو ما أشـار إليـه ممثـل بـنن أيضـا، لـو حصـل هـذا         
القرار على عدد أكرب من األصـوات املؤيـدة، بـالنظر إىل أمهيـة     

  .)٤١(اختاذ جملس األمن ملوقف موحد بشأن هذه املسألة

يف ذلــك ممثــل الربازيــل،    ل بــنن، وشــاركه وأيــد ممثــ   
الدور الرائد الذي يضـطلع بـه االحتـاد األفريقـي، وأعـرب عـن       
أسـفه بشـأن عـدم إدراج إشـارة إىل الفصـل الثـامن مـن ميثــاق        

) ممــا يســلط  ٢٠٠٤( ١٥٦٤األمــم املتحــدة يف نــص القــرار    
الضــوء علــى التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــة اإلقليميــة.   

أن اإلشارة إىل قطاع النفط فيما يتعلق بالتهديـد   والحظ أيضا
بفرض جزاءات قـد قللـت مـن احتمـال التوصـل إىل توافـق يف       

  .)٤٢(الشأن  اآلراء بالنظر إىل التفسريات املثرية للجدل يف هذا

وذكـر ممثــل اململكـة املتحــدة، مشـريا إىل أن احلالــة يف      
ر دارفـــور ال تـــزال خطـــرية للغايـــة، أن مـــن املناســـب أن ينظـــ 

ــاق األمــم     الــس يف املســألة مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميث
املتحــدة. وســلم بــأن التقــدم الــذي أحرزتــه حكومــة الســودان  
حىت اآلن قـد جنـم عـن الضـغط الـذي مارسـه اتمـع الـدويل،         
معربا عن اعتقاده بأن الس بتكراره التهديد الواضح بتطبيـق  

ق حكومــة اجلــزاءات، قــد شــدد علــى التزامــه بضــمان أن حتقــ  
السودان األهداف احملددة وأن تفي مبسؤولياا املتمثلـة أساسـا   
يف محايـــة مواطنيهـــا. وأضـــاف أن القـــرار يتوجـــه كـــذلك إىل 
املتمردين الـذين طلـب منـهم التعـاون، وشـدد علـى أن القـرار        
ينبغــي أال يفســر علــى أنــه يعطــي غطــاء للمتمــردين ليواصــلوا   

  .)٤٣(املقبولة القيام بأعماهلم غري
__________ 

 (بنن). ١٠(فرنسا)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

 (الربازيل). ١٢(بنن)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 .١١حة املرجع نفسه، الصف  )٤٣(  
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وأشــار ممثــل الربازيــل إىل أنــه صــوت لصــاحل مشــروع   
القــرار علــى أســاس الفهــم  بــأن دافعــه الرئيســي هــو إنقــاذ         

للقــرار أن يعتــرف  األرواح يف دارفــور، ورأى أنــه كــان ميكــن
ــة      ــذا حكومـ ــيت اختـ ــرى الـ ــة األخـ ــاخلطوات اإلجيابيـ ــا بـ أيضـ
الســـودان، وخباصـــة اخلطـــوات املتعلقـــة بالشـــروع يف نـــزع      

ني األمن يف مناطق معينة يوجـد فيهـا املشـردون    السالح وحتس
داخليــا، ونشــر أعــداد إضــافية مــن قــوات الشــرطة يف املنطقــة. 
والحــظ باهتمــام أن القــرار تنــاول أيضــا مســألة اجلماعــات       

االسـتخدام املفـرط   ”السودانية املتمردة. ولكنـه رأى أيضـا أن   
قـد   ملنطـوق القـرار بأسـره   “ يثاق كمظلـة للفصل السابع من امل

ــة  ــد تفهــم أن تســوية املنازعــات    يضــلل األطــراف املعني ــيت ق ال
 بالوسائل السلمية واملفاوضات الدبلوماسية مل تكن من ضـمن 

اخليــارات الــيت نظــر فيهــا الــس. وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة نظــر  
الــس يف اختــاذ تــدابري إضــافية علــى النحــو املتــوخى يف املــادة  

ــل     ٤١ ــم املتحــدة، ذكــر ممث ــاق األم ــن ميث ــن   م ــل أن م الربازي
ــه أن الــس مل يصــدر حكمــا مســبقا عــن طبيعــة     املفهــوم لدي

  .)٤٤(الذي سيتخذه يف الوقت املناسب قراره املوضوعي

) متابعــة ٢٠٠٤( ١٥٦٤واعتــرب ممثــل رومانيــا القــرار   
) الـذي تلقـى دعمـا واسـع النطـاق يف      ٢٠٠٤( ١٥٥٦للقـرار  

س يف مسـألة  الس والـذي اعتـربه القـرار اإلطـاري لنظـر الـ      
ــرار       ــني اإلق ــادل ب ــوازن ع ــرار اتســم بت ــور، وذكــر أن الق دارف

علــى  بالتقــدم واالســتمرار يف محــل الســودان مــة وباســتمرار 
ــذا    ــبانيا هـــ ــل إســـ ــاطره ممثـــ ــه، وشـــ ــام بالتزاماتـــ ــد التـــ التقيـــ

.وأشـــار إىل أن القـــرار تـــوخى فـــرض جـــزاءات،      )٤٥(الـــرأي
ذي ظـل  موضحا أنه مل يتوخ فرضها بشـكل تلقـائي، األمـر الـ    

يدفع إىل اتباع ج تدرجيي ومناسـب متشـيا مـع التطـورات يف     
__________ 

 .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٤(  

 (إسبانيا). ١٦(رومانيا)؛ والصفحة  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

امليــدان، مبــا أنــه ينبغــي أن يواصــل الــس العمــل مــع حكومــة  
  .)٤٦(السودان لكي تفي  بالتزاماا

وأشار ممثـل الفلـبني إىل أن املسـؤولية تقـع علـى عـاتق         
كانــت عــاجزة عــن القيــام     الدولــة يف محايــة مواطنيهــا، وإذا  

غــري راغبــة يف ذلــك، فــإن اتمــع الــدويل، ممــثال يف    بــذلك أو
جملــس األمــن علــى وجــه اخلصــوص، ميلــك الســلطة األخالقيــة 

  .)٤٧(والقانونية لتمكني الدولة من االضطالع ذه املسؤولية

) كـان  ٢٠٠٤( ١٥٦٤وسلّم ممثل إسبانيا بأن القرار   
ــة الســودان      ــى كــل مــن حكوم ــارس الضــغوط عل ــا ومي متوازن

ــات  ــة،    واجلماعـ ــن نيـ ــاوض حبسـ ــى التفـ ــها علـ ــردة حلملـ املتمـ
وأعرب عـن أملـه يف أن يـتم الوفـاء بوعـود احلكومـة بالتعـاون        

خطـوات  ”مع االحتـاد األفريقـي عمـا قريـب مـن خـالل اختـاذ        
،ال سـيما وأن األزمـة ال تشـكل ديــدا    “كافيـة وحمـددة جيـدا   

لألمن اإلقليمي فحسب، وإمنا أيضـا للسـلم واألمـن الـدوليني،     
الذي يتطلب، يف املقابل، من اتمـع الـدويل أن يسـاعد    األمر 

  .)٤٨(على التوصل إىل حل

) علـى  ٢٠٠٤( ١٥٦٤ورفض ممثـل السـودان القـرار      
أنه غري منصف، وذكر أن حكومة بلده قد أثبتـت أـا أوفـت    
بالتزاماــا وتســاءل عمــا إذا كانــت اإلشــارة إىل اجلــزاءات يف  

ملشـكلة أو أن تزيـدها   القرار مـن شـأا أن تسـاعد علـى حـل ا     
رمبـا كـان مـن املمكـن حتسـني نوعيـة هـذا         تعقيدها. وذكر أنه

ــرار أهــايل     القــرار ــثين الق ــة، ي ــأخري اعتمــاده، فبصــيغته احلالي بت
ــن أن        ــدال م ــة ب ــة الراهن ــن البحــث عــن حــل لألزم ــور ع دارف
يشجعهم على مواصـلة التعـاون واالسـتمرار يف املشـاركة مـن      

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  
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مشــريا إىل أن اعتمــاد هـــذا   أجــل حتقيــق الســالم. وأضـــاف،    
القـــرار قـــد قـــوض املفاوضـــات واجلهـــود الـــيت يبـــذهلا االحتـــاد 
األفريقــي، أن الــدليل علــى ذلــك هــو أن املتمــردين تقــدموا يف  
آخر اللحظات بشـروط تعجيزيـة اسـتقوها مـن نـص مشـروع       

  .)٤٩(القرار الذي قدم يف األصل للمجلس
  

ــات      ــيت دارت يف اجللســــ ــداوالت الــــ  ٥٠٥٠املــــ

تشـــــــــرين  ٥املعقـــــــــودة يف  ٥٠٨٠ و ٥٠٧١ و

 تشـــــــرين الثـــــــاين/ ١٨و  ٤األول/أكتـــــــوبر ويف 

  ٢٠٠٤  نوفمرب

ــة    ــودة يف  )٥٠(٥٠٥٠يف اجللســـــ ــرين  ٥املعقـــــ تشـــــ
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

. ويف هــذا )٥١(٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٢٨األمـني العـام املــؤرخ   
نـه قـد مـرت ثالثـة أشـهر علـى       التقرير، أشار األمني العام إىل أ

وجود البعثة السياسية اخلاصة اليت صدرت ـا واليـة مبوجـب    
ــس األمــن   ــرار جمل )، بســبب نشــرها األويل  ٢٠٠٤( ١٥٤٧ق

السريع نسـبيا، مـع توسـع كـبري علـى جمـال تركيـز البعثـة منـذ          
). وأفـاد األمـني العـام أيضـا بـأن      ٢٠٠٤( ١٥٥٦اختاذ القـرار  

ــة    ــدعم الســالم يف املســتقبل لكــي   العمــل جــار إلنشــاء عملي ل
تساعد يف تيسري تنفيذ أي اتفاق سالم شامل يتم التوصل إليـه  
ــر   بــــني احلكومــــة واحلركــــة الشــــعبية/اجليش الشــــعيب لتحريــ
الســودان، لكنــه يتوقــع مواجهــة حتــديات لوجســتية وسياســية   
كـــبرية. ورحـــب األمـــني العـــام بقـــرار احلكومـــة واحلركـــة       

__________ 

 .١٨ و ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٩(  

ــة   )٥٠(   ــة يف   ، ا٥٠٤٦يف اجللســـــــ ــة خاصـــــــ ــودة كجلســـــــ ملعقـــــــ
، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها ٢٠٠٤أيلول/ســـبتمرب  ٣٠

  وزير خارجية السودان، وجرى تبادل بناء لآلراء.

ــر   )٥١(   مــــن القــــرار   ٧م عمــــال بــــالفقرة  املقــــدS/2004/763 التقريــ
٢٠٠٤(  ١٥٤٧.(  

ر السـودان اسـتئناف املفاوضـات    الشعبية/اجليش الشعيب لتحريـ 
يف سـياق عمليــة الســالم الــيت تقودهــا اهليئــة احلكوميــة الدوليــة  
ــى      ــان عل ــة، وأشــار إىل أن الطــرفني أصــبحا يقف ــة بالتنمي املعني
أعتــاب التوصــل إىل اتفــاق، وينبغــي أن يعمــال اآلن ســويا مــن  
أجل االتفاق علـى طرائـق للتنفيـذ تكـون مقبولـة مـن اجلـانبني        

ؤقتــة الــيت ســتلي التوصــل إىل اتفــاق ســالم شــامل        للفتــرة امل 
ــد أن      ــام التأكي ــة الســابقة هلــا. وأعــاد األمــني الع ــرة املؤقت والفت
ــة الدوليــة املعنيــة        ــيت تقودهــا اهليئــة احلكومي ــة الســالم ال عملي
بالتنمية حتتل مكانة مركزيـة بالنسـبة لتحقيـق سـالم شـامل يف      

ــريا إىل أ ـــ الســـودان، مشـ ــة الســـالم تتطلـــب ق ــع ن عمليـ وة دفـ
رجعة فيها، والتوصل إىل اتفاق حمدد يشكل خروجـا علـى    ال

املاضـــي. وأضـــاف قـــائال إن جنـــاح عمليـــة الســـالم ميكـــن أن  
يشكل حافزا على التصدي ألزمة دارفور، واملشـاكل األوسـع   
نطاقــا املتعلقــة بالتــهميش االقتصــادي والسياســي الــيت تضــر       

ت املهمشـة  بالكثريين يف السودان، ومؤشرا للجماعات والفئـا 
ــودان، وال  ــرى يف السـ ــان يف   األخـ ــان املتمردتـ ــيما اجلماعتـ سـ

دارفور، بأن هناك بديال عن العنف، وبأن التفـاوض ميكـن أن   
يكلل بالنجاح، وبأن السالم ميكـن بلوغـه مـن خـالل التوفيـق      
السياسي. ولذلك حثّ الطـرفني علـى اغتنـام الفرصـة السـاحنة      

حنو يكفـل إمكانيـة إرسـاء    أمامهما وعلى االستفادة منها على 
  سالم دائم وشامل يف مجيع أحناء السودان.  

واستمع الس إىل إحاطة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني       
العــام للســودان ورئــيس عمليــة دعــم الســالم. ووجــه الــرئيس   
(اململكة املتحدة) انتباه الـس إىل تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      

ــوبر   ٤ . والحــظ )٥٢(ودانعــن الســ  ٢٠٠٤تشــرين األول/أكت
__________ 

مــــن القــــرار  ١٥عمــــال بــــالفقرة  املقــــدم S/2004/787التقريــــر   )٥٢(  
مـــــــن القـــــــرار  ١٦و  ١٣و  ٦قــــــرات  ) والف٢٠٠٤( ١٥٦٤
٢٠٠٤(  ١٥٥٦.(  
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ــه رغــم عــدم حــدوث انعكــاس يف      ــره أن ــام يف تقري األمــني الع
ه حكومـة السـودان، فـإن احلكومـة     مسار التقـدم الـذي أحرزتـ   

تــف متامــا بالتزاماــا يف جمــاالت أخــرى تعــد أساســية مثــل    مل
ــار، ووقــف اهلجمــات علــى املــدنيني،     تنفيــذ وقــف إطــالق الن

الفظـائع للمحاكمـة.   ونزع سالح امليليشيات، وتقدمي مرتكيب 
وأشار األمني العام إىل أن أهم اخلطوات اليت يتعني اختاذهـا يف  
األسابيع املقبلة هي البدء يف نشر القوة املوسعة التابعـة لالحتـاد   
األفريقــي مــع تكليفهــا بواليــة واســعة النطــاق، قــد تشــمل، يف 
مجلة أمور، ضمان محايـة حقـوق املشـردين داخليـا والالجـئني      

م األصلية؛ وضمان سالمة املشردين يف املخيمـات،  يف مناطقه
ــاطقهم      ــة لالجــئني واملشــردين إىل من ــة والطوعي ــودة اآلمن والع
األصـــلية؛ ورصـــد ســـلوك وأعمـــال الشـــرطة؛ ونـــزع ســـالح  
املقــاتلني، مبــا يف ذلــك قــوات الــدفاع الشــعيب، واجلنجويــد،       
وامليليشيات األخرى. وأشار األمني العـام إىل أن مهمـة محايـة    

دنيني تقــع علــى عــاتق حكومــة الســودان، لكنــه أوضــح أن  املــ
ــرك للحكومــة وحــدها، نظــرا إىل      هــذه املهمــة ال ميكــن أن تت
تبـدد قـدر كــبري مـن الثقــة ـا. وشـدد بالتــايل علـى أن وجــود       
طــرف ثالــث، مثــل االحتــاد األفريقــي، قــد يســاعد علــى محايــة 
النــاس مــن خــالل تواجــده يف منطقــة واســعة، والعمــل كقــوة   

. وانتقــل األمــني العــام إىل حمادثــات نيفاشــا للســالم،      رادعــة
فكـــرر أنـــه إذا مـــا تكلـــل اســـتئناف احملادثـــات بـــني الشـــمال   
واجلنوب بالنجاح، فإن ذلـك سيسـهم يف بلـوغ حـل سياسـي      
     حتذى بـه. ودعـا األمـني العـاميف دارفور، وسيشكل منوذجا ي
ــن أجــل       ــية م ــا السياس ــتثمر طاقا ــراف إىل أن تس ــع األط مجي

وصل إىل نتيجـة ائيـة يف حمادثـات نيفاشـا للسـالم، وحـث       الت
  اتمع الدويل على أن يكفل استمرار قوة الدفع.  

ويف اإلحاطة الـيت قـدمها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام         
ورئــيس عمليــة دعــم الســالم عــن احلالــة يف دارفــور، أفــاد بــأن 

علقــة الســودان مل يــف بالتزاماتــه بعــد يف اــاالت الرئيســية املت 
بتحســني أمــن املــدنيني بشــكل منــهجي، وإحــراز تقــدم بشــأن  

ــه   وضــع حــد لإلفــالت مــ   ــاب. وأعــرب عــن أســفه ألن ن العق
تزال هناك انتهاكات التفاق جنامينا لوقف إطالق النار مـن   ال

اجلانبني، أوضح أنه يرى أنه ال ميكن أن يحتـرم وقـف إطـالق    
إحـراز   النار حقا إال مـن خـالل حمادثـات أبوجـا. ورغـم عـدم      

تقدم يف االني الرئيسيني املتعلقني باألمن ومكافحـة اإلفـالت   
مـن العقـاب، أشـار املمثـل اخلـاص لألمـني العـام إىل أن القــرار        

) أرسى أساسا متينا إلحراز املزيد من التقـدم  ٢٠٠٤( ١٥٦٤
على اجلبهة السياسـية مـن خـالل دعـم البعثـة املوسـعة لالحتـاد        

ــق   ــد الطري ســتئناف املفاوضــات السياســية.  الاألفريقــي، ومتهي
انتقل للكالم عن حمادثات السالم اليت دارت يف نيفاشا بـني   مث

احلكومــة واحلركــة الشــعبية/اجليش الشــعيب لتحريــر الســودان،  
فأشــار إىل أنــه لضــمان احملافظــة علــى الــزخم، ميكــن للمجلــس 
إيفاد بعثة صغرية ملراقبة حمادثات السالم، وليوضـح أن اتمـع   

 لن يقبل بسهولة أي مزيـد مـن التـأخري أو العوائـق مـن      الدويل
أي مــن الطــرفني. والحــظ أيضــا أن احملادثــات بشــأن دارفــور   
الـــيت جـــرت يف أبوجـــا مل تكـــن ناجحـــة إال بشـــكل جزئـــي،  
وأوضح أنه من املؤسف أن تلـك احملادثـات مل تتنـاول املسـائل     

ة يف الرئيســية املتعلقــة باألهــداف السياســية والتنميــة االقتصــادي
ــباب       ــل أحــد األس ــة ميث ــدام التنمي ــيما وأن انع املســتقبل، ال س
اجلذريــة لألزمــة يف املنطقــة. ولــذلك أكــد أنــه ينبغــي اســتيفاء   
ثالثة شـروط للتوصـل إىل تسـوية شـاملة ومسـتدامة للرتاعـات       
ــة      ــيني محايـ ــادة السياسـ ــي للقـ ــي: أوال، ينبغـ ــودان وهـ يف السـ

ن يعكـس اإلطـار   املواطنني وضمان حقـوقهم؛ وثانيـا، ينبغـي أ   
الدســـتوري واملؤسســـي للبلـــد حـــاالت التنـــوع القائمـــة فيـــه؛ 
وثالثا، ينبغي اتبـاع سياسـة تنميـة اقتصـادية تقـوم علـى توزيـع        
عــادل ملــوارد البلــد. وملســاعدة الســودان علــى حتقيــق تلــك        
الشـــروط، أوضـــح املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام أنـــه ينبغـــي   

األجـــل شـــاملة  للمجتمـــع الـــدويل اتبـــاع اســـتراتيجية طويلـــة 
وموحــدة تشــمل تــوفري املســاعدة اإلنســانية الكافيــة؛ وضــمان  
األمــــن، والتصــــدي لألســــباب اجلذريــــة للرتاعــــات؛ ويئــــة  
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ــة       ــدمي اإلغاث ــن تق ــال عاجــل م الظــروف املالئمــة إلجــراء انتق
واحلمايــة إىل إعــادة التأهيــل وبنــاء القــدرات والتنميــة؛ وزيــادة 

إجيــاد حــل سياســي شــامل، دة علــى املســاعدة املاليــة؛ واملســاع
يف ذلــك باســتخدام االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف       مبــا

ــوذج؛    ــمال واجلنـــوب كنمـ ــة بـــني الشـ ــوالت املوقّعـ الربوتوكـ
والضـــغط علـــى القـــادة السياســـيني لتغـــيري سياســـام جتـــاه       
األهداف املذكورة أعاله؛ وبناء الثقة بـني اجلماعـات املتنازعـة    

يف الســودان مــن أن تتحــول إىل  والعمــل علــى منــع الرتاعــات  
خصومة عامة بني السكان ذوي األديـان املختلفـة أو األصـول    

  .)٥٣(العرقية املختلف

تشـــــــــرين  ٤املعقـــــــــودة يف  ٥٠٧١ويف اجللســـــــــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر ٢٠٠٤الثــاين/نوفمرب 

ــؤرخ   ــام املـ ــاين/نوفمرب  ٢األمـــني العـ ــرين الثـ ــن  ٢٠٠٤تشـ عـ
ظ األمـني العـام يف تقريـره أنـه رغـم بعـض       . والح)٥٤(السودان

التقــــدم الــــذي أُحــــرز يف حمادثــــات الســــالم، فقــــد حــــدثت 
انتــهاكات لوقــف إطــالق النــار بشــكل غــري مقبــول مــن بينــها  
هجمات وتنفيذ عمليات قتـل اسـتهدفت املـدنيني يف دارفـور.     
وأضاف أن عدم حترك احلكومة بشـكل مقنـع إلـاء اإلفـالت     

زايد أعداد املشـردين داخليـا، يعكـس    من العقاب، فضال عن ت
صعوبة احلماية واحلالة األمنية يف دارفـور. ويف سـياق اإلشـارة    
إىل أن نتــائج عمليــة الســالم بــني الشــمال واجلنــوب ميكــن أن   
تشــكل منوذجــا لــدارفور، شــجع اتمــع الــدويل علــى الضــغط 
بقوة على كافة األطراف لوضع االتفاقات يف صيغتها النهائيـة  

اية السـنة واالنتقـال إىل مرحلـة التنفيـذ. وبعـد ذلـك،       حبلول 
__________ 

  )٥٣(  S/PV.5050 ٦-٢، الصفحات.  

 مــــن القــــرار ١٥املقــــدم عمــــال بــــالفقرة  S/2004/881التقريــــر   )٥٤(  
مـــــــن القـــــــرار  ١٦و  ١٣و  ٦قــــــرات  ) والف٢٠٠٤( ١٥٦٤
٢٠٠٤(  ١٥٥٦.(  

أضـــاف أن املفاوضـــني املشـــاركني يف حمادثـــات الســـالم بـــني  
الشمال واجلنوب ينبغي أن يلتزموا بالعمل معا من أجـل إجيـاد   
ــع علــى االتفــاق الشــامل        حــل للــرتاع يف دارفــور فــور التوقي

بـدأت  وذلك عن طريق تعزيز وتوطيـد العمليـة السياسـية الـيت     
يف أبوجــا علــى ســبيل املثــال. ومــع أنــه الحــظ أن هنــاك تــردد  
وانعــدام للثقـــة يف طاولـــة املفاوضـــات يف أبوجـــا، دعـــا مجيـــع  
األطــراف والــدول األعضــاء الــيت هلــا تــأثري علــى األطــراف إىل  
عكـس هـذا االجتــاه الـذي يبعــث علـى القلــق. وأخـريا، أهــاب      

ة تنفيـذ  مبجلس األمـن حبـث إجـراءات مبتكـرة وسـريعة لكفالـ      
  املطالبات املنصوص عليها يف قراراته السابقة تنفيذا فعاال.  

واستمع الس إىل إحاطة إعالمية مـن املمثـل اخلـاص      
لألمــني العــام للســودان ورئــيس عمليــة دعــم الســالم. وأعــرب 
ــه مـــن أن االتفاقـــات     ــام عـــن قلقـ املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـ

املفاوضات قـد تـأيت   السياسية اليت مت التوصل إليها على طاولة 
متـــأخرة جـــدا لوقـــف العنـــف املتزايـــد واملعانـــاة اإلنســـانية يف  
دارفور، وأعرب عن خشـيته مـن أن خيـرج الوضـع يف دارفـور      
عن نطاق السيطرة، ومن أن تـدخل دارفـور بسـهولة يف حالـة     
فوضـــى، مـــا مل يبـــذل قـــدر أكـــرب مـــن اجلهـــود علـــى طاولـــة  

ال ميكـن تغـيري اجتـاه     املفاوضات ويف امليدان. ولذلك أكـد أنـه  
ــوة      ــي: اإلســراع بنشــر ق ــة إال مــن خــالل ــج ثالث هــذه احلال
االحتـاد األفريقـي لـردع االنتـهاكات؛ وتسـريع مجيـع عمليــات       
املفاوضــات؛ وضـــمان أن تلقــى مســـؤولية االنتــهاك املســـتمر    
لالتفاقات وأعمال العنف على عاتق الزعمـاء السياسـيني. ويف   

اخلـاص لألمـني العـام التأكيـد علـى       اخلتام، وبينما كـرر املمثـل  
أن محايــة الســكان واجــب يقــع علــى عــاتق حكومــة الســودان 
وواجــب يقــع علــى عــاتق احلركــات امللزمــة بــنفس مبــادئ        
القانون اإلنساين مثل احلكومات املعتـرف ـا رمسيـا، قـال إنـه      
من واجـب اتمـع الـدويل أيضـا أن ينظـر يف اختـاذ املزيـد مـن         
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لــيت اختــذت حــىت اآلن   أن اإلجــراءات ااإلجــراءات إذا ثبــت  
  .)٥٥(وافية  غري

ــ   املعقـــــــــودة يف نـــــــــريويب يف  ٥٠٨٠ة ويف اجللســـــــ
، أدىل ببيـان كـل مـن رئـيس     ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨

كينيا، واألمني العام، والنائـب األول لـرئيس السـودان، وممثـل     
ــة     ــيم احلركـ ــي، وزعـ ــاد األفريقـ ــيس االحتـ ــفته رئـ ــا بصـ نيجرييـ

ش الشـــعيب لتحريـــر الســـودان، ورئـــيس أوغنـــدا  الشـــعبية/اجلي
  بصفته رئيس اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.  

ــس         ــأن جمل ــات املتحــدة) ب ــرئيس (الوالي ــر ال ــد ذكّ وق
). ويف ســـياق ٢٠٠٤( ١٥٦٩األمـــن جيتمـــع وفقـــا لقـــراره    

اإلشـــارة إىل أن مكـــان اجللســـة غـــري عـــادي إىل حـــد كـــبري،  
مام القـوي جـدا لـس األمـن باحلالـة      بأن ذلك يبين االهت أفاد

  .)٥٦(دالبل  يف السودان والتزامه مبستقبل هذا

ورأى رئيس كينيا أنه من املشجع أن يقرر الـس أن    
جيتمع يف نـريويب، وأوضـح أنـه ينبغـي أن يبقـي اتمـع الـدويل        
عملية نيفاشا للسالم قيد نظره حىت النهاية، باعتبارها الطريقة 

ــار  ــدة إلظهـ ــعب     الوحيـ ــدائم لشـ ــالم الـ ــق السـ ــه بتحقيـ التزامـ
  .)٥٧(السودان

ورحـــب األمـــني العـــام باختـــاذ الـــس هـــذه اخلطـــوة   
النـــادرة والرمزيـــة للغايـــة باالجتمـــاع يف أفريقيـــا. ويف ســـياق  
اإلشارة إىل عمليـة نيفاشـا للسـالم، شـدد علـى أمهيـة االنتـهاء        
من املفاوضات يف وقت قريب، قبل اية السنة، بـني حكومـة   
الســودان واحلركــة الشــعبية/اجليش الشــعيب لتحريــر الســودان،  
وعلى التنفيذ الفوري ملا مت االتفـاق عليـه، مـن أجـل املسـاعدة      

__________ 

  )٥٥(  S/PV.5071 ٦-٢، الصفحات.  

  )٥٦(  S/PV.5080 ٢، الصفحة.  

  .٣-٢رجع نفسه، الصفحتان امل  )٥٧(  

علــى احلــد مــن انتشــار الــرتاع وكأســاس لتســوية الرتاعــات        
ــرتاع يف     ــن الـ ــديث عـ ــام للحـ ــني العـ ــل األمـ ــرى. مث انتقـ األخـ

أبوجـا،   دارفور، فرحب بتوقيع األطراف يف نـزاع دارفـور، يف  
بروتوكوالت بشأن احلالة اإلنسـانية واألمـن، ودعـا األطـراف     
إىل التقيد الصـارم بتلـك االتفاقـات. ويف الوقـت ذاتـه، أعـرب       
عن أسفه الستمرار تدهور احلالة األمنية يف دارفـور، نظـرا إىل   
أن احلكومــة ومجاعــات املتمــردين قــد أخلّــوا باتفاقــات وقــف   

 ترتكــب جــرائم ــذا   إطــالق النــار. ولــذلك قــال إنــه حــني     
ــى      ــادرة عل ــة ذات ســيادة غــري ق ــدو أن دول احلجــم، وحــني يب
محاية مواطنيها أو غري راغبة يف محايتهم، فـإن هنـاك مسـؤولية    
جســيمة تقــع علــى عــاتق اتمــع الــدويل، وعلــى عــاتق جملــس  
األمن بالتحديد. وأوضح أن الس قـرر، حـىت ذلـك الوقـت،     

املطالبـة باالنصـياع لقراراتـه     ممارسة تلك املسؤولية مـن خـالل  
اإللزامية، مع تقدمي دعمه الكامل جلهود بعثة االحتاد األفريقـي  
للوساطة والرصد. وبعد استكمال عملية نيفاشـا، قـال األمـني    
العــام إن الوقــت قــد حــان إلشــراك مجيــع أصــحاب املصــلحة    
السودانيني بسرعة يف مؤمتـر وطـين ملناقشـة مسـتقبل احلكـم يف     

ــد، مب ــاد  البلـ ــدة واالحتـ ــم املتحـ ــاعدة األمـ ــدعم   سـ ــي لـ األفريقـ
  .)٥٨(العملية  هذه

ــذلت        ــة الســودان ب ــأن حكوم ــذكري ب ــب الت وإىل جان
ــاركت يف    ــا شـ ــعيا إلحـــالل الســـالم، وأـ ــا سـ جهـــدا حقيقيـ
ــل الســودان     مفاوضــات جــادة دون شــروط مســبقة، أعــاد ممث
تأكيد دعم بلده إلاء عمليـة نيفاشـا للسـالم يف أسـرع وقـت      

وقـال إنـه يتطلـع إىل إقامـة شـراكة حقيقيـة مـع اتمـع         ممكن، 
الدويل لتنفيذ اتفاق السـالم. وأكـد أنـه يتفـق مـع رأي األمـني       
العام الذي مفاده أن اتفاق السالم سيفتح اال إلجراء حـوار  

القاعدة، تضم القوى السياسـية   وطين لتكوين حكومة عريضة
__________ 

  .٦-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٨(  
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األخرى الـيت مل تكـن طرفـا يف التفـاوض يف نيفاشـا. أمـا فيمـا        
ــزام      ــد الت ــل الســودان تأكي ــور، أعــاد ممث ــة يف دارف ــق باحلال يتعل
ــيت مت التوصــل إليهــا يف أبوجــا،     ــات ال ــع االتفاق ــه جبمي حكومت
ــل يف معاجلــة      ــع سياســة واضــحة تتمث ــه تتب ــأن حكومت ــاد ب وأف

ــال وكــل أشــكال وصــور    األوضــاع اإلن ســانية، ووقــف االقتت
األعمـــال العدائيـــة، وحتقيـــق التنميـــة املســـتدامة يف املنطقـــة.      
وأضاف قائال إن رؤية حكومته يف حل قضية دارفـور سياسـيا   
ــق مــن أحكــام بروتوكــوالت نيفاشــا وتســتند إىل وضــع     تنطل

درايل يتــيح ملــواطين يــأســس حكــم المركــزي يف إطــار نظــام ف
ــة وال  ــور وبقي ــات الســودان مشــاركة أوســع وســلطات    دارف ي

  .  )٥٩(كبرية يف إدارة شأم احمللي

ودعا ممثـل نيجرييـا، بصـفته رئـيس االحتـاد األفريقـي،         
جملس األمن واتمع الدويل إىل املشاركة يف عملية السـالم يف  
السودان مشاركة كاملة وشاملة. وبينما حث األطـراف علـى   

  ــدويل لتســهيل  مواصــلة التعــاون مــع جملــس األمــن وا تمــع ال
التنفيذ الفعلي للقرارات اليت اختذها الس، أعرب عـن تأييـده   
لتوصية األمني العام بأالّ يسمح للقضايا املعلّقـة أن حتـول دون   
اختتام حمادثـات السـالم بنجـاح، ألن أي تـأخري يف حـل هـذه       
القضايا من شأنه أن يضر بترتيبـات األمـم املتحـدة الـيت تسـبق      

  .)٦٠(يف جنوب السودان ويف مناطق الرتاع األخرى انتشارها

وأعــاد زعــيم احلركــة الشــعبية/اجليش الشــعيب لتحريــر    
الســودان تأكيــد التــزام حركتــه بعمليــة الســالم يف الســودان       
ومبحادثات نيفاشا للسالم، مشـددا علـى أن احلركـة راغبـة يف     
العمل ومستعدة للعمل مع الطرف اآلخـر للتقـدم بسـرعة حنـو     

اتفاق سالم إطاري شامل والتوقيـع عليـه يف أقصـر وقـت     إمتام 
ممكن. مث أكد للمجلـس أن احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان      

__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٥٩(  

  .١٠-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  

ســـوف تســـعى إىل املشـــاركة بفعاليـــة يف احلكومـــة االئتالفيـــة 
للوحدة الوطنيـة، وعلـى مسـتويات احلكومـة األخـرى للتأكـد       
ــال إــم      ــد يف الســودان. وق ـــود وضــع سياســي جدي مــن وجـ

ون بصــون الســالم والســالمة اإلقليميــة خــالل الفتــرة      ملتزمــ
دويل  املؤقتة، وبالتأكـد مـن إجـراء اسـتفتاء حـر حتـت إشـراف       

حــول حــق تقريــر املصــري يف جنــوب الســودان بنهايــة فتــرة         
الســنوات الســت املؤقتــة. أمــا فيمــا يتعلــق بــالرتاع يف دارفــور، 
وإىل جانب االعتراف بأن الوضـع يف دارفـور يتـردى بسـرعة،     

ال زعـيم احلركـة إنـه يـرى أن السـبيل الوحيـد إلحـراز تقـدم         ق
ــات نيفاشــا للســالم، وبعــد     ــام حمادث يكمــن يف اإلســراع باختت
ذلــك تنصـــيب حكومـــة وحــدة وطنيـــة ائتالفيـــة ذات قاعـــدة   
عريضــة تســتطيع مواجهــة هــذه التهديــدات بشــكل أفضــل.       
وبينما كرر تأكيد أنـه ال يـرى عقبـات كـبرية متنـع مـن توقيـع        

، دعــا الــس ٢٠٠٤لســالم النــهائي حبلــول ايــة عــام اتفـاق ا 
إىل اختــاذ قـــرار يعتـــرف، يف مجلــة أمـــور، بــأن الربوتوكــوالت  
الســتة الــيت مت التوقيــع عليهــا حــىت اآلن بــني حكومــة الســودان 
واحلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان هي تعهـدات  

ــن الطــرفني     ــوز ألي م ـــها، وال جي ــة في ــة وال رجع ــادة ملزم  إع
  .  )٦١(التفاوض حوهلا حتت أي ظرف، وأا جيب أن تنفَّذ

وأكــد رئــيس أوغنــدا، بصــفته رئــيس اهليئــة احلكوميــة   
الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، أنـه يف حـاالت الـرتاع، عنـدما تفشـل         
القــوى الداخليــة يف حــل املشــكلة، فينبغــي لألطــراف الفاعلــة   

كلة والـــيت كـــثريا اإلقليميـــة، الـــيت لـــديها معرفـــة كـــبرية باملشـــ
ــا ــدخل أوال    مـ ــر، أن تتـ ــها بشـــكل مباشـ ــررة منـ تكـــون متضـ

وبعدها اهليئات الدولية مثل األمم املتحدة. وعنـد اإلشـارة إىل   
احلالــة يف الســودان، أوضــح أن الربوتوكــوالت الستـــة الــيت مت   
ــة       ــل جمموع ــات نيفاشــا للســالم متث ــاء حمادث ــا أثن ــاق عليه االتف

__________ 

  .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٦١(  
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ــذلك حــث األطــراف علــ   ــة ول ــع املســائل  معقول ى تســوية مجي
  .  )٦٢(املعلّقة دون تأخري

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   

تشـــــــرين  ١٩املعقـــــــودة يف  ٥٠٨٢يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

ــة    ــريويب يف   )٦٣(٥٠٨٢يف اجللســـــ ــودة يف نـــــ املعقـــــ
، أدىل ببيانـات مجيـع أعضـاء    ٢٠٠٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٩

ــترا  ــو أسـ ــان  الـــس، وممثلـ ــا) واليابـ ــدا أيضـ ليا (باســـم نيوزيلنـ
والنــرويج، والســودان،  )٦٤(وهولنــدا (باســم االحتــاد األورويب) 

ــة الشـــعبية/اجليش الشـــعيب لتحريـــر الســـودان،    وزعـــيم احلركـ
ومـدير إدارة أفريقيــا والتعـاون العــريب األفريقـي جبامعــة الــدول    

. ووجــه )٦٥(العربيــة (باســم أمــني عــام جامعــة الــدول العربيــة)  
ــاه الــــس إىل مشــــروع  الــــرئ يس (الواليــــات املتحــــدة) انتبــ
ــاع  )٦٦(قـــرار ؛ طُـــرح بعـــد ذلـــك للتصـــويت، واعتمـــد باإلمجـ

)، الــذي قــرر مبوجبــه الــس  ٢٠٠٤( ١٥٧٤بوصــفه القــرار 
  مجلة أمور، منها:  
__________ 

  .١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢(  

ــة   )٦٣(   ــريويب يف   املع ٥٠٨١يف اجللســ ــة يف نــ ــة خاصــ ــودة كجلســ قــ
، استمع الـس إىل بيـانني أدىل   ٢٠٠٤فمرب تشرين الثاين/نو ١٨

ــة       ــة مصــر، واملبعــوث اخلــاص للهيئ ــر خارجي مــا كــل مــن وزي
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية بشأن السودان. ودار تبـادل بنـاء   
لآلراء بني أعضاء الس، واألمني العـام، والنائـب األول لـرئيس    

د األفريقـي، وزعـيم   السودان، وممثل نيجرييا، وممثل رئـيس االحتـا  
  احلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان.

، وتركيـا ، وبلغاريـا ، وأيسـلندا  ا،أيدت هذا البيان كـل مـن ألبانيـ     )٦٤(  
ــل ــود واجلبـ ــدونيا ومجهوريـــة، األسـ ــالفية مقـ ، ســـابقا اليوغوسـ
  .والنرويج، وكرواتيا، وصربيا، ورومانيا

ولية؛ ومثّل السـودان النائـب   وقد مثّلت النرويج وزيرة التنمية الد  )٦٥(  
  األول للرئيس.

  )٦٦(  S/2004/903.  

أعلــن تأييــده القــوي جلهــود حكومــة الســودان وحركــة/جيش   
ســالم شـــامل،  حتريــر شــعب الســودان الراميــة إىل التوصــل إىل اتفــاق       

  وشجع الطرفني على مضاعفة جهودمها؛  

ــى أن         ــم املتحــدة عل ــة لألم ــيم املشــتركة التابع ــة التقي حــث بعث
تواصــل هــي والبنــك الــدويل والطرفــان، باالشــتراك مــع اجلهــات املاحنــة   
ــال        ــة ا ــة إىل يئ ــود الرامي ــراف، اجله ــددة األط ــة واملتع األخــرى الثنائي

ــن ا   ــة م ــة   للمســارعة بتســليم جمموع ــتعمري والتنمي ــة لل ملســاعدات الالزم
  االقتصادية يف السودان؛  

طالب بأن توقف احلكومة وقـوات التمـرد ومجيـع اموعـات       
املســلحة األخــرى مجيــع أعمــال العنــف واهلجمــات فــورا، مبــا يف ذلــك    
عمليات االختطاف، وأن متتنع عن جري املـدنيني قسـريا، وتتعـاون مـع     

ــة    ــال أعضــائها    اجلهــود اإلنســانية الدولي ــل امتث ــة والرصــد، وتكف لإلغاث
للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل، وتيســـر ســـالمة وأمـــن مـــوظفي العمليـــات  
ــة        ــا املتعلق ــة اتفاقا ــى أمهي ــة صــفوفها عل اإلنســانية، وأن تشــدد يف كاف
بالســماح للوكــاالت اإلنســانية وملــن توظفــه هــذه الوكــاالت بالوصــول  

  واملرور بدون معوقات؛  

ألطراف اللتزاماـا يف ذلـك الصـدد، ورهنـا     قرر رصد امتثال ا  
بقــرار آخــر للمجلــس، واختــاذ إجــراء مناســب ضــد أي طــرف خيفــق يف  

  الوفاء بالتزاماته؛  

ــده القــوي لقــرارات االحتــاد األفريقــي بشــأن        أعــرب عــن تأيي
  فردا؛   ٣ ٣٢٠زيادة عدد أفراد بعثته يف دارفور إىل 

ارد اللوجسـتية  حث الدول األعضاء على تـوفري املعـدات واملـو     
ــة الســودان       ــة، وحــث حكوم ــوارد األخــرى الالزم ــة وامل ــة واملادي واملالي

ــو   ــردة يف دارفـ ــات املتمـ ــع اموعـ ــع   ومجيـ ــل مـ ــاون الكامـ ــى التعـ ر علـ
  األفريقي.    االحتاد

ــهج        ــب بالنـ ــن الترحيـ ــا عـ ــويت، وإعرابـ ــد التصـ وبعـ
املتوازن للقرار الذي تناول بشكل متسق كال مـن مفاوضـات   

ــا يف إطـــ  ــالم بـــني الشـــمال واجلنـــوب،     نيفاشـ ار عمليـــة السـ
ومفاوضــات أبوجــا املتعلقــة بــرتاع دارفــور، أشــاد العديــد مــن  
املتكلمني، يف مجلـة أمـور، مببـادرة الـس بعقـد جلسـة بشـأن        
الســودان يف أفريقيـــا؛ وشـــجعوا حكومـــة الســـودان واحلركـــة  
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ــاق      ــع اتف ــى توقي ــر الســودان عل الشــعبية/اجليش الشــعيب لتحري
 أقرب أجل، وعلى أقصى تقـدير، حبلـول ايـة    سالم شامل يف

ذلك العـام؛ وأكـدوا أن االسـتكمال النـاجح حملادثـات نيفاشـا       
للسالم قد يسهم أيضا يف حـل الرتاعـات األخـرى، وال سـيما     
الرتاع يف دارفور؛ وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تـدهور احلالـة   

ــة وجمموعــ     ــع احلكوم ــوا بتوقي ــور؛ ورحب ات اإلنســانية يف دارف
ــة،     ــانية واألمنيـ ــوالت اإلنسـ ــا، الربوتوكـ ــردين، يف أبوجـ املتمـ
وحثوا الطرفني على الوفـاء بالتزامامـا؛ وأعربـوا عـن دعمهـم      
للجهود اليت يبذهلا االحتـاد األفريقـي واهليئـة احلكوميـة الدوليـة      

  املعنية بالتنمية.  

ــذ        ــرورة تنفيـ ــى ضـ ــد علـ ــادة التأكيـ ــن إعـ ــال عـ وفضـ
ــردين التز  ــة واملتمـ ــوالت   احلكومـ ــواردة يف الربوتوكـ ــام الـ امـ

اإلنســانية واألمنيــة، ووضــع حــد للــهجمات علــى املــدنيني يف   
نه ينبغـي أال يفسـر أحـد    إدارفور، أوضح ممثل اململكة املتحدة 

ــه يقلّــص مــن التزامــات الطــرفني   ٢٠٠٤( ١٥٧٤القــرار  ) بأن
ــواردة يف القــرارين    ١٥٦٤) و ٢٠٠٤( ١٥٥٦وواجبامــا ال

ا كــرر أن الوضــع يف الســودان ال يــزال ميثــل ). وبينمــ٢٠٠٤(
ديدا لألمن واالسـتقرار الـدوليني يف املنطقـة، قـال إن الـس      
جيب إذًا أن يبقى ممسكا بزمام هـذه القضـية، ومسـتعدا الختـاذ     
تـــدبري أكثـــر حزمـــا لفـــرض التنفيـــذ إذا دعـــت احلاجـــة إىل       

. وكــذلك ذكــر ممثــل إســبانيا بأنــه إن اقتضــى األمــر، )٦٧(ذلــك
نبغي للمجلس أن يكون مستعداً الختاذ مزيد مـن اإلجـراءات   ي

، بينمـا أكـد ممثـل    )٦٨(إلجبار الطـرفني علـى الوفـاء بالتزامامـا    
فرنسا أنه ينبغي أن يدرك الطرفان بأن الس لن يقصـر يف أن  
يكون صارما منتهى الصرامة عنـدما يتعلـق األمـر بالتأكـد مـن      

__________ 

  )٦٧(  S/PV.5082 ٤-٣، الصفحتان.  

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

. وأكـد ممثـل الواليـات    )٦٩(اامتثال الطرفني الكامل اللتزامامـ 
املتحــدة أن القــرار يتضــمن رســالة واضــحة جــدا موجهــة مــن  
الس إىل الطرفني لوقف أعمال العنـف والفظـائع املرتكبـة يف    

  .  )٧٠(دارفور

ــة       ــه ســيتعني علــى بعث وذكــر ممثــل االحتــاد الروســي أن
االحتــاد األفريقــي للرصــد تأديــة جــزء هــام مــن عمليــة إحــالل   

ــذا      االســتقرار يف د ــم ه ــي دع ــه ينبغ ــائال إن ــور، وأضــاف ق ارف
ــه ينبغــي أن يواصــل      ــال كــذلك، أن ــم. وق ــدور بشــكل مالئ ال
ــة إىل      ــود الرامي ــدمي املســاعدة السياســية للجه ــن تق ــس األم جمل
إعادة الوضع يف دارفور إىل طبيعته، وضـمان تنفيـذ االتفاقـات    

. وأشـار ممثـل الصـني، الـذي     )٧١(بني السـودان واألمـم املتحـدة   
ــع    أعــرب مم ــه، إىل أن التوقي ــا عــن آراء شــبيهة بآرائ ــل روماني ث

علــى اتفــاق الســالم الشــامل لــن يكــون إال اخلطــوة األوىل يف   
عمليـــة الســـالم بـــني الشـــمال واجلنـــوب، نظـــرا إىل أن تنفيـــذ 
االتفاق سيكون ذا أمهية بالغة. ولذلك أعـرب عـن أملـه، بعـد     

ـــ   ــدة عملي ــم املتحـ ــر األمـ ــاق، يف أن تنشـ ــى االتفـ ة التوقيـــع علـ
ــن        ــة م ــور جمموع ــى الف ــدويل عل ــع ال ــدأ اتم للســالم، وأن يب
الــــــربامج ملســــــاعدة الســــــودان يف اإلصــــــالح االقتصــــــادي 

  .  )٧٢(والتنمية

وأكد ممثل السودان التزام بلده بتنفيـذ الربوتوكـوالت     
واالتفاقات املوقّعة، وأكـد للمجلـس بـأن إبـرام اتفـاق السـالم       

دان هـو أقصـر الطـرق    الشامل مع احلركة الشعبية لتحرير السو
__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

 ٨(الصــــني)؛ والصـــــفحة   ٦-٥املرجــــع نفســــه، الصـــــفحتان     )٧٢(  
  انيا).(روم
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. وباملثـــل، أفـــاد رئـــيس احلركـــة    )٧٣(لتســـوية أزمـــة دارفـــور  
الشــعبية/اجليش الشــعيب لتحريــر الســودان بــأن حركتــه ملتزمــة 

  .  )٧٤(بالوفاء بااللتزامات اليت قطعتها
  

ــات      ــيت دارت يف اجللســــ ــداوالت الــــ  ٥٠٩٤املــــ

 ٥١٢٥ و ٥١٢٠و  ٥١١٩و  ٥١٠٩ و

ألول/ديسـمرب  كـانون ا  ٧املعقودة خالل الفترة من 

  ٢٠٠٥شباط/فرباير   ١٦إىل  ٢٠٠٤

كــــــــــانون  ٧املعقــــــــــودة يف  ٥٠٩٤يف اجللســــــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر   ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

. )٧٥(٢٠٠٤كـــانون األول/ديســـمرب  ٣األمــني العـــام املـــؤرخ  
وأشار األمني العام يف تقريره إىل أن التدهور يف احلالـة األمنيـة   

الـذي نشـأ علـى الصـعيد السياسـي نتيجـة       قد حجب التفـاؤل  
اللتزامات حكومـة السـودان واحلركـة الشـعبية/اجليش الشـعيب      
لتحريـــر الســـودان بـــإجراء حمادثـــات بـــني الشـــمال واجلنـــوب 

كـــــانون  ٣١والتوصـــــل إىل اتفـــــاق ســـــالم ـــــائي حبلـــــول 
األول/ديسمرب، فضال عن توقيع احلكومـة وحـركيت التمـرد يف    

أن الشــؤون اإلنســانية واألمنيــة. أبوجــا علــى بروتوكــولني بشــ
وأبلـــغ األمـــني العـــام أن الفوضـــى أصـــبحت أمـــرا وشـــيكا يف 
دارفور كما هو الشأن بالنسبة اليـار النظـام، وعـن ارتكـاب     
انتـــهاكات لوقـــف إطـــالق النـــار فقـــط بعـــد أيـــام قليلـــة مـــن   
االلتزامات اليت أعلنتها األطراف يف بروتوكـويل أبوجـا، ودعـا    

د بالتزاماما. وبينما أعرب األمني العـام عـن   الطرفني إىل التقي
القلق الذي يسـاوره مـن أن بعـض العناصـر لـدى اجلـانبني قـد        

__________ 

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

مـن   ١٦و  ١٣و  ٦املقـدم عمـال بـالفقرات     S/2004/947التقرير   )٧٥(  
ــرار  ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــ ــرار   ١٥)، والفقــ ــن القــ  ١٥٦٤مــ

  ).٢٠٠٤( ١٥٧٤من القرار  ١٧)، والفقرة ٢٠٠٤(

ترى أن هلا مصلحة يف تقويض فرص إبرام اتفاق سالم شـامل  
حبلول اية العام، أكد أنه ال ميكن السماح للجهـات السـاعية   
ــا    ــارها. وبينمـ ــها عـــن مسـ ــة الســـالم بتحويلـ إىل إفســـاد عمليـ

عترف األمـني العـام بـأن إبـرام اتفـاق سـالم شـامل سـينطوي         ا
على حتـديات هائلـة بالنسـبة لبعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان        
ــدأت       ــم املتحــدة ب ــأن األم ــاد ب ــا، أف ــدويل عموم ــع ال وللمجتم

  التخطيط ملرحلة تنفيذ بعثة من هذا القبيل.  

واســتمع الــس إىل إحاطــة مــن وكيــل األمــني العــام     
ياسـية ذكـر فيهـا بـأن شـهر تشـرين الثـاين/نوفمرب        للشؤون الس

اتسم بزيادة يف أعمال العنف وبترد ملحـوظ يف احلالـة األمنيـة    
يف دارفور، مبا يف ذلك تزايد املصـادمات بـني قـوات احلكومـة     
وحركـــة حتريـــر الســـودان/جيش حتريـــر الســـودان؛ وأشـــارت  
ــة    ــة الوطنيـــــة لإلصــــالح والتنميــ بالغــــات إىل تنفيــــذ احلركــ

ت يف غـــرب دارفـــور؛ وإىل تزايـــد أنشـــطة اجلنجويـــد  هجمـــا
ــوع      ــا أدى إىل وقـ ــة، ممـ ــة للحكومـ ــرى مواليـ ــيات أخـ ومليشـ
مصـادمات مـع جـيش حتريـر الســودان. ومـع أنـه أفـاد بوجــود        
اعتقـــاد بـــأن حركـــة حتريـــر الســـودان/جيش حتريـــر الســـودان  
مسؤولة عن إثارة كثري من أعمال العنف، فقـد أكـد حـدوث    

النــار علــى اجلــانبني، وأشــار إىل أن   انتــهاكات لوقــف إطــالق 
ــالح       ــزع سـ ــذكر يف نـ ــدما يـ ــرز تقـ ــودان مل حتـ ــة السـ حكومـ
اجلنجويد وامليليشيات األخرى املوالية للحكومـة. وبينمـا أفـاد    
وكيــل األمــني العــام بــأن تقــاعس احلكومــة فيمــا يتعلــق بنـــزع  
ســـالح املليشـــيات يـــربز ضـــرورة تعزيـــز قـــدرة بعثـــة االحتـــاد  

ــة الرصــد   األفريقــي يف الســو ــر مــن ذلــك، بصــفتها آلي دان أكث
الوحيدة املوجودة يف دارفـور، أوضـح أن النـهج القـوي الـذي      
ــر     ــا مؤشـ ــثالن اللتزامامـ ــرفني ميتـ ــل الطـ ــة جلعـ ــه البعثـ تنتهجـ
مشــجع. وإىل جانــب التشــديد علــى أن البعثــة ستواصــل أداء   
دور حاسم يف إجياد أجواء آمنة، رغم ظروف متزايـدة الشـدة   

ــدعم    ومبــوارد حمــ  ــوفري كــل ال ــدويل إىل ت دودة، دعــا اتمــع ال
الضروري إىل البعثة. ورغم تصاعد العنـف يف دارفـور واحلالـة    
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اإلنســــانية األليمــــة، أشــــار إىل إحــــراز بعــــض النجــــاح يف      
املفاوضــات يف أبوجــا، حيــث كــان مــن املرتقــب اســتئناف        
اجلولــــة املقبلـــــة مـــــن احملادثـــــات يف أوائـــــل شـــــهر كـــــانون  

ناقشة إعـالن املبـادئ، الـذي سيشـكل أسـاس      األول/ديسمرب مل
  األهداف واملؤسسات السياسية يف دارفور.  

ــام بتعهـــد      ــا ذكّـــر وكيـــل األمـــني العـ وأخـــريا، وبينمـ
احلكومة واحلركة الشعبية/اجليش الشـعيب لتحريـر السـودان يف    

ــإبرام اتفــاق ســالم ــائي حبلــول    كــانون األول/  ٣١نــريويب ب
ادثــات الســالم بــني الشــمال ، أشــار إىل أن حم٢٠٠٤ديســمرب 

واجلنــوب مــا زالــت تتــيح جمــاالً للتفــاؤل، نظــرا إىل اســتئناف    
املناقشــات علــى الصــعيد الفــين، واحملادثــات الرفيعــة املســتوى،  
فيما يرجى أن يكـون اجلولـة األخـرية مـن املباحثـات. واختـتم       
ــه مــىت يــتم توقيــع اتفــاق ســالم شــامل، ســوف يبلــغ      بقولــه إن

لس ويقدم توصياته بشأن حجم البعثة الكاملـة  األمني العام ا
اليت ستحل حمل البعثة املتقدمة احلالية وهيكلها وواليتها، على 

  .  )٧٦()٢٠٠٤( ١٥٧٤النحو احملدد يف القرار 

كـــــــانون   ١١املعقـــــــودة يف   ٥١٠٩ويف اجللســـــــة    
، أدرج الـــس يف جــدول أعمالـــه تقريـــر  ٢٠٠٥الثاين/ينــاير  

ــؤرخ   ــام املــ ــني العــ ــان ٧األمــ ــاير كــ . )٧٧(٢٠٠٥ون الثاين/ينــ
والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أن الوضــع يف دارفــور يتســم   
بـاجلمود السياسـي يف مـا يتعلــق مبحادثـات السـالم، حيــث أن      
األطراف مل تلتزم بتنفيذ وقف إطالق النار ألغـراض إنسـانية.   
وفيما يتعلق بالبالغات اليت تفيد بأن اجلماعات املسـلحة تعيـد   

ــور،   تســليح نفســها   ــرتاع يتســع إىل خــارج دارف وأن نطــاق ال
__________ 

  )٧٦(  S/PV.5094 ٥-٢، الصفحتان.  

ــ  )٧٧(   مــن  ١٦و  ١٣و  ٦املقــدم عمــال بــالفقرات   S/2005/10ر التقري
ــرار  ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــ ــرار   ١٥)، والفقــ ــن القــ  ١٥٦٤مــ

  ).٢٠٠٤( ١٥٧٤من القرار  ١٧)، والفقرة ٢٠٠٤(

أعرب األمني العام عن قلقه من احتمال الـدخول يف فتـرة مـن    
العنف الشديد، ما مل يتم اختـاذ إجـراءات عاجلـة لـدرء ذلـك.      
وفيما يتعلق بالعملية السياسـية نفسـها، أكـد أنـه ميكـن الختـاذ       
ــة رئيســية لوضــع       ــة جمــاالت أن يتســم بأمهي إجــراءات يف ثالث

لية أبوجا على مسارها الصـحيح: أوال، تشـجيع األطـراف    عم
على االلتزام بالشروع يف احملادثات السياسية بـدون مزيـد مـن    
التأخري؛ وثانيا، مسـاعدة األطـراف علـى االتفـاق علـى إعـالن       
مبادئ يعاجل املسائل الرئيسية املتعلقة باقتسام السلطة والثروة، 

 عمليــة صــنع  فضــال عــن إدمــاج حمادثــات ســالم دارفــور يف     
السالم األوسع يف السودان؛ وثالثا، إنشاء قاعدة دعم عريضـة  
وصـــلبة مـــن أجـــل التوصـــل إىل ســـالم مســـتدام عـــرب حتقيـــق   
املصاحلة وإعـادة بنـاء النسـيج االجتمـاعي يف املنطقـة. واختـتم       
األمني العام أقواله باإلشارة إىل أنـه مـن الضـروري نشـر أكـرب      

بالنظر إىل اتفاق الكل علـى أن   عدد ممكن من األفراد ميدانيا،
أي وجــود دويل كــثريا مــا يــؤدي إىل ردع اهلجمــات. وشــدد  
علــى أن قــوة االحتــاد األفريقــي، املعرضــة اآلن بــدورها خلطــر    
اهلجمــات، قامــت بــأكثر ممــا قــام بــه أي عامــل خــارجي آخــر  
ــت املبــادرات        ــا كان ــه أي ــة ميــدانيا، وأن ــة األمني لتحســني احلال

ســيظل االحتــاد األفريقــي ميثِّــل، بقواتــه   اجلديــدة الــيت ســتتخذ،
املوجودة ميدانيا وقيادته للعملية السياسـية، أفضـل آليـة لتعزيـز     

  السالم يف دارفور يف املستقبل املنظور.  

واســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل اخلـــاص    
لألمني العام للسودان ورئيس بعثة دعم السالم، الذي قـال إن  

الشـامل بـني حكومـة السـودان واحلركـة      توقيـع اتفـاق السـالم    
كـــــانون  ٩الشــــعبية/اجليش الشــــعيب لتحريــــر الســــودان يف     

ا تارخييــا يبشــر بنهايــة أكيــدة    ميثــل حــدث  ٢٠٠٥الثاين/ينــاير 
يناهز أربعة عقـود مـن الـرتاع الشـرس، وببدايـة عمليـة بنـاء         ملا

ــة هــي      ــة التالي الســالم. وينبغــي أن تكــون املهمــة ذات األولوي
وتسـوية الـرتاع يف دارفـور. وفضـال عـن اإلبـالغ       وقف القتال 

بأن اجلماعات املسـلحة آخـذة يف إعـادة التسـلح وبـأن الـرتاع       
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ينتشر خارج دارفـور، الحـظ املمثـل اخلـاص لألمـني العـام أن       
األطــراف مل تلتــزم بعــد بتنفيــذ وقــف إطــالق النــار لألغــراض   
اإلنسـانية، رغـم صــدور بيانـات منتظمـة تنــاقض ذلـك. وأفــاد      

اجلمود على مائدة التفاوض أدى إىل تدهور احلالة األمنيـة   بأن
على أرض الواقع، وهذا بدوره أضعف من استعداد األطـراف  
ــرتاع وحــول     ــة لل لالشــتراك يف حــوار حــول األســباب اجلذري
ــاع     ــه جيـــب إقنـ ــى أنـ ــدد علـ ــا شـ ــية. وبينمـ ــداف السياسـ األهـ
ــار وأن     ــرم وقــف إطــالق الن األطــراف بــأن يف صــاحلها أن حتت

ــت مس التســوية مــن خــالل الوســائل الســلمية، وحــدد مثــاين    تل
الفصل بني احملادثـات حـول    )١خطوات للقيام بذلك وهي: (

املســتقبل السياســي لــدارفور وتلــك املتعلقــة بــاألمن وإمكانيــة   
) ومتكــني مؤسســات وقــف ٢إيصــال املســاعدات اإلنســانية؛ (

إطــالق النــار يف دارفــور كمــا حــدث يف الــرتاع بــني الشــمال   
) وحث كل من احلكومـة وحركـات املتمـردين    ٣نوب؛ (واجل

علـــى ممارســـة أقصـــى درجـــات ضـــبط الـــنفس، تفاديـــا لشـــن 
ــة؛ (  ــات انتقاميـ ــات وأي عمليـ ــة   )٤هجمـ ــجيع احلكومـ وتشـ

ــة   وحركـــات التمـــرد علـــى االنســـحاب وراء خطـــوط معقولـ
) وكفالة أن حتدد األطراف الوسـائل  ٥وحمددة بشكل جيد؛ (
حتياجات األساسـية لبقـاء قواـا، مـن     العملية الكفيلة بتلبية اال

) ودعــوة احلكومــة إىل أن  ٦أجــل تقليــل الســرقة والنــهب؛ (   
تسجل انطالقـة جديـدة بـرتع سـالح قـوات الـدفاع الشـعبية؛        

) وإقنـــاع حركـــات املتمــــردين بعـــدم عرقلـــة أو تعطيــــل     ٧(
مية للقبائــــل الرحــــل وماشــــيتها؛ التحركــــات املومسيــــة الســــل

مبقاضاة املسؤولني عن االنتـهاكات  وكفالة قيام احلكومة  )٨(
اجلســـيمة حلقـــوق اإلنســـان. وبينمـــا اعتـــرف املمثـــل اخلـــاص  
لألمــني العــام للســودان بــالزخم السياســي النــاتج عــن التوقيــع   
على اتفاق السالم الشامل، خلـص إىل أن االسـتفادة مـن هـذا     

ــع     ــني مجيـ ــق آراء بـ ــرا، وتوافـ ــال مبتكـ ــتوجب عمـ ــزخم تسـ الـ
ــة الفاع ــراف الدوليــ ــابرة،  األطــ ــتمرا، ومثــ ــا مســ ــة، وتعاونــ لــ

  .)٧٨(جيد  واستراتيجية مشتركة حمددة بشكل

ــة    ــودة يف  ٥١١٩ويف اجللســـ ــباط/فرباير  ٤املعقـــ شـــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥
ــاير   ٣١املــؤرخ  . والحــظ األمــني  )٧٩(٢٠٠٥كــانون الثاين/ين

الشـامل، ينبغـي   العام يف تقريره أنه عقب توقيع اتفـاق السـالم   
تنفيذ اتفاق السالم على الفور واالستفادة منه للمساعدة علـى  
فض الرتاعات األخرى، وال سيما الرتاع يف دارفـور. وأوصـى   
بأن يـأذن جملـس األمـن، عمـال بالفصـل السـادس مـن امليثـاق،         
بنشر عملية دعم للسالم متعـددة األبعـاد تابعـة لألمـم املتحـدة      

 ١٠ ١٣٠ ذلك قوات قوامها الكلـي  لديها موارد كافية مبا يف
فـــردا، وتتضـــمن واليتـــها، يف مجلـــة أمـــور، مـــا يلـــي: القيـــام   
ــة الســالم؛      ــدعم السياســي لعملي ــدة وتقــدمي ال باملســاعي احلمي
ورصد االلتزام بوقف إطـالق النـار وكفالـة أمـن وحريـة تنقـل       
أفراد األمم املتحدة؛ واختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية املـدنيني  

ــذين  ــف    الـ ــة العنـ ــل يف ممارسـ ــيك يتمثـ ــر وشـ ــون خلطـ يتعرضـ
اجلســـدي؛ وتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية؛ وتقـدمي املسـاعدة إىل      
حكومــة الســودان يف مــا يتعلــق بــبعض جوانــب اإلدارة، مثــل  
  إقامة إدارة مدنية، وتشكيل قوات شرطة خضعت لإلصالح.  

واســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل اخلـــاص    
للسودان ورئيس عملية دعـم السـالم، الـذي قـال     لألمني العام 

إنه جيب األخذ بنهج شامل وموحد لتحقيـق اسـتدامة السـالم    
حبيــث يتصــدى هــذا النــهج علــى حنــو كلــي ومتــوازن جلميــع    
ــه      ــوداين نفسـ ــعب السـ ــون الشـ ــث يكـ ــرتاع، وحبيـ ــباب الـ أسـ

__________ 

  )٧٨(  S/PV.5109 ٨-٢، الصفحات.  

) و ٢٠٠٤( ١٥٤٧، املقدم عمـال بـالقرارات   S/2005/57التقرير   )٧٩(  
  ).٢٠٠٤( ١٥٧٤  ) و٢٠٠٤( ١٥٦٤) و ٢٠٠٤( ١٥٥٦
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مســؤوال عــن إدارة الســالم والتنميــة ويضــطلع اتمــع الــدويل  
  .)٨٠(بدور امليسر فقط

ــة    ــودة يف  ٥١٢٠ويف اجللســـ ــباط/فرباير  ٨املعقـــ شـــ
، أدىل ببيـان كــل مـن ممثــل السـودان، ورئــيس احلركــة    ٢٠٠٥

الشـــعبية/اجليش الشـــعيب لتحريـــر الســـودان، واملمثـــل اخلـــاص  
ــل اخلــاص      ــة دعــم الســالم، واملمث ــيس عملي ــام ورئ لألمــني الع

  .)٨١(لرئيس مفوضية االحتاد األفريقي يف السودان

(بنن) انتباه الـس إىل تقريـري األمـني     ووجه الرئيس  
ــؤرخني  ــام املـــــ ــاير  ٣١العـــــ ــانون الثاين/ينـــــ  )٨٢(٢٠٠٥كـــــ

؛ وقد وثّق التقريـر الثـاين بشـكل    )٨٣(٢٠٠٥شباط/فرباير  ٤ و
ــرد مـــن حيـــث    عـــام أداء حكومـــة الســـودان وحركـــات التمـ
اإلجــــراءات املتخــــذة للوفــــاء بالتزاماــــا وواجباــــا املتصــــلة 

اهز ستة أشهر تقريبا، منـذ توقيـع البيـان    بدارفور خالل مدة تن
 ١٥٥٦واختـــاذ القـــرار  )٨٤(٢٠٠٤متوز/يوليـــه  ٣املشـــترك يف 

. ووجــه الــرئيس االنتبــاه ٢٠٠٥) حــىت شــباط/فرباير ٢٠٠٤(
ـــر  ٣١أيضــا إىل الرســالة املؤرخــة    ٢٠٠٥كــانون الثانــي/ينايـ

املوجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمـن الـيت حييـل ـا     
  .  )٨٥(ير اللجنة الدولية للتحقيق يف دارفورتقر

__________ 

  )٨٠(  S/PV.5119 ٥-٢، الصفحات.  

  مثّل السودان النائب األول للرئيس.  )٨١(  

) ٢٠٠٤( ١٥٤٧، املقـــدم عمـــال بـــالقرارين S/2005/57التقريـــر   )٨٢(  
  أعاله. ٥١١٩). انظر أيضا اجللسة ٢٠٠٤( ١٥٧٤ و

مــن  ١٦و  ١٣و  ٦املقــدم عمــال بــالفقرات   S/2005/68التقريــر   )٨٣(  
ــرار  ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــ ــرار   ١٥)، والفقــ ــن القــ  ١٥٦٤مــ

  ).٢٠٠٤( ١٥٧٤من القرار  ١٧)، والفقرة ٢٠٠٤(

  ، املرفق.S/2004/635انظر   )٨٤(  

  )٨٥(  S/2005/60.  

وبعد ذلك، أدىل الرئيس ببيـان باسـم أعضـاء الـس.       
ــاره    وإىل جانــب اإلشــادة بتوقيــع اتفــاق الســالم الشــامل باعتب
حدثا تارخييا بالنسـبة للسـودان، شـدد الـرئيس علـى املسـؤولية       
الكبرية اليت تقع على عـاتق اتمـع الـدويل ملسـاعدة األطـراف      

لى الوفاء بالتزاماـا وأعـرب عـن مسـاندته للمبـادرة الداعيـة       ع
إىل عقد مؤمتر للماحنني. وأشـار إىل أن أعضـاء الـس شـرعوا     
يف صوغ قرار بشأن سبل ووسائل إنشاء عمليـة مـن عمليـات    
األمم املتحـدة لـدعم السـالم تكـون مكتملـة الشـروط تسـاعد        

الـرئيس عـن   على تنفيذ االتفاق. ويف ما خيص دارفور، أعرب 
القلق البالغ الذي يساور الس من استمرار انتـهاكات وقـف   
إطالق النار فضال عن شن اهلجمـات علـى املـدنيني والعـاملني     
يف جمال الشؤون اإلنسانية ومراقيب االحتـاد األفريقـي. وأعـرب    
عن التأييد التام للدور البناء البالغ األمهيـة الـذي يؤديـه االحتـاد     

توصية األمـني العـام بـأن تتعـاون عمليـة األمـم        األفريقي، وأيد
املتحدة حلفظ السالم قيد النظر مـع االحتـاد األفريقـي وتدعمـه     
يف دارفــور. وتفاديــا الزديــاد تــدهور احلالــة يف دارفــور، حــثّ  
الرئيس مجيع األطراف على أن تسـتأنف حمادثـات أبوجـا بنيـة     

يته سيما نائب رئيس السودان على حتمل مسـؤول  خالصة، وال
  .  )٨٦(اجلديدة بوصفه كبري مفاوضي احلكومة

وأكد ممثل السـودان للمجلـس أن حكومتـه ستواصـل       
التعاون مع األمم املتحـدة وأكـد اسـتعدادها ملناقشـة التفاصـيل      
اخلاصة بعملية دعـم السـالم املقبلـة. ودعـا اتمـع الـدويل، يف       
مجلــة أمــور، إىل دفــع اجلهــود الــيت تبــذهلا األطــراف مــن أجــل   

قيق سالم مستدام ودائم، وطلب إليه، يف هذا الصـدد، رفـع   حت
أي قيود وعقوبات اقتصادية وجتارية. وبينما شدد علـى أمهيـة   
إبرام اتفاق سـالم شـامل كأسـاس حلـل الرتاعـات األخـرى يف       
الســودان، عــرض رؤيــة شــاملة لإلســراع باختتــام املفاوضــات   

__________ 

  )٨٦(  S/PV.5120 ٥-٢، الصفحات.  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

589/1582 11-02856 
 

ة دارفور، تشـــــمل املســـــائل اإلنســـــانية واألمنيـــــبـــــاملتعلقـــــة 
ــة واالقتصــــا  ــذلك املســــائل السياســــية.   واالجتماعيــ دية وكــ

اخلتام، أعـرب جمـددا عـن عـزم حكومتـه التفـاوض بشـأن         ويف
السالم يف مجيع أحناء السودان على أساس املبـادئ الدميقراطيـة   
والالمركزية والرشـد يف احلكـم والعدالـة يف احلقـوق، وشـدد،      

ــة ا   ــى أمهيـ ــه، علـ ــت نفسـ ــذي  يف الوقـ ــاء الـ ــند البنـ ــه لسـ يقدمـ
  .)٨٧(الدويل  اتمع

ويف مـــا يتعلـــق بإنشـــاء عمليـــة مـــن عمليـــات األمـــم     
املتحــدة لــدعم الســالم يف الســودان، أوضــح رئــيس احلركــة      
الشــعبية/اجليش الشــعيب لتحريــر الســودان أنــه جيــب مناقشــة       
بعــض املســائل مثــل حجــم القــوة والبلــدان املســامهة بقــوات.    

يسـتند إىل مفهـوم    وبينما شدد على أن اتفاق السـالم الشـامل  
، ناشـد األمـم املتحـدة أن تقبـل     “منوذج بلد واحـد بنظـامني  ’’

ــة       ــع حكوم ــا م ــع تعامال ــا يف مجي ــه دائم ــوم وتراعي هــذا املفه
الوحدة الوطنية. ويف اية املرحلة املؤقتة ومدا ست سـنوات  
ــوب     ــاق، أشــار إىل أن اجلن ــا يف االتف ونصــف املنصــوص عليه

ء ضـمن سـودان موحـد أو اختيـار     سيصوت لالختيار بني البقا
احلكــم الــذايت. وبينمــا شــدد علــى أن احلركــة الشــعبية/اجليش  
الشعيب لتحريـر السـودان ميكـن أن تتبـادل اآلراء بشـأن كيفيـة       
تكييف اتفاق السالم الشامل ليتالءم مـع الرتاعـات يف دارفـور    
ويف شرق السودان، أشار إىل أنـه ينبغـي تشـجيع األطـراف يف     

تحســن أن يــتم ذلــك يف وجــود األمــم املتحــدة،  دارفــور، ويس
علــى قبــول االتفــاق كأســاس حلــل الــرتاع، وأن تلتــزم مبوعــد    
ــائي للتوصــل إىل اتفــاق بشــأن تفاصــيل تســوية يــتم التوصــل 
إليها عن طريق التفاوض. وشدد علـى ضـرورة عـدم االنتظـار     
إلجياد حل للرتاع يف دارفور قبل تنفيذ اتفاق السالم الشـامل،  

__________ 

  .٩-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨٧(  

أن جنـوب السـودان ينبغـي أن يـتمكن مـن التمتـع مـن         مؤكدا
  .  )٨٨(عوائد السالم بصرف النظر عن حل أزمة دارفور

ــن دارفــور         ــام ع ــر األمــني الع ــرض تقري ــياق ع ويف س
، أكــــد املمثــــل اخلــــاص )٨٩(٢٠٠٥شــــباط/فرباير  ٤املــــؤرخ 

لألمني العام يف السودان ورئيس عملية دعم السالم جمـددا أنـه   
املاضية، اتصف أداء احلكومـة بالتفـاوت.    خالل األشهر الستة

ويف حني حتسن إيصال املساعدة اإلنسانية، نتيجة لرفع القيـود  
اليت كانت مفروضـة علـى إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية، فـإن       
العمـــل يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان، وخاصـــة إجـــراءات إـــاء 
اإلفالت من العقاب، مل يرق إىل مستوى ما طالـب بـه جملـس    

 يحتــرم وقــف إطــالق النــار. وأشــار إىل أنــه رغــم   األمــن، ومل
اعتبار أن ما حـدث يف دارفـور مل يكـن جـرائم إبـادة مجاعيـة،       
ــة     ــد توقفــت، فقــد خلصــت جلن ــل اجلمــاعي ق ــة القت وأن عملي
التحقيق الدولية إىل أن منط العنف املنهجي قد استمر. وشـدد  

ال املمثل اخلاص لألمني العام على أنه ال ميكـن أن توقـف أعمـ   
العنــف إال قــوات طـــرف ثالــث وأن أي حـــل دائــم يقتضـــي     
التوصـل إىل تسـوية سياسـية. ويف هـذا الصـدد، علّـق قــائال إن       
والية قوة االحتاد األفريقي هـي واسـعة بصـورة كافيـة، ولكـن      
حجم القوة صغري للغاية، وعملية نشرها بطيئة للغاية، وناشـد  

ــة لتوســيع حجــم    ــع األطــراف إجيــاد طريقــة ابتكاري القــوة  مجي
ــع اهلجمــات. ويف     ــها وقــف مجي ــوة ميكن ــة لتتحــول إىل ق احلالي
اخلتام، أوضح أنـه يـرى أنـه بوجـود قـوة ثالثـة تشـكل حـاجزا         
بــني األطــراف، ميكــن أن يســاعد اتمــع الــدويل األطــراف يف  
دارفور على التوصل إىل اتفاق سالم بسرعة، كما هـو الشـأن   

  .)٩٠(ببالنسبة لعملية السالم بني الشمال واجلنو
__________ 

  .١٤-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٨٨(  

  )٨٩(  S/2005/68.  

  )٩٠(  S/PV.5120 ١٧-١٤، الصفحات.  
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وأشار املمثل اخلاص لرئيس مفوضية االحتاد األفريقـي    
ــأن     ــره بشـ ــرب يف تقريـ ــام أعـ ــني العـ ــودان إىل أن األمـ يف السـ
دارفــور عــن نفــس القلــق الــذي يســاور االحتــاد األفريقــي مــن   
تدهور احلالة األمنية، وأكد أن قيادة االحتـاد األفريقـي سـتنظر    

ور. ويف مـا يتعلـق   بعناية يف توصيات األمني العـام بشـأن دارفـ   
 دارفــور، أبلــغ الــس بأنــه يف  بنشــر قــوة االحتــاد األفريقــي يف 

ام القــوة املــأذون بــه والبــالغ     شــباط/فرباير، مــن أصــل قــو    ٧
مراقبــا عســكريا، وقــوة محايــة   ٣٧٠فــردا، قــد نشــر   ٣ ٣٢٠

مــن أفــراد الشــرطة العســكرية،   ٣٥ أفــراد، و ١ ٤١٠قوامهــا 
ــرطة ا  ٨١ و ــراد الشـ ــة،مـــن أفـ ــر   ملدنيـ ــع نشـ ــن املتوقـ ــه مـ وأنـ

جندي آخرين من جنوب أفريقيـا وتشـاد، وأوضـح أنـه      ٣٠٠
من املتوقع نشر كامل قوام القوة يف غضون أشهر قليلـة. ومـع   
ذلك، شدد على أنه مهمـا كـان عـدد القـوات املنشـورة، فـإن       

ســؤولة علــى وضــع حــد لألزمــة، وهــو  األطــراف الســودانية م
ــد   ال ــراهن أن يؤكـ ــت الـ ــتطيع يف الوقـ ــد   يسـ ــراف قـ أن األطـ

  .)٩١(أظهرت ما يكفي من االلتزام يف هذا الصدد

شــــباط/فرباير  ١٦املعقــــودة يف  ٥١٢٥ويف اجللســــة   
ؤرخــــة ، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة م٢٠٠٥

موجهــة مــن األمــني العــام إىل  ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير  ٣١
 رئيس جملس األمن أحال ا تقرير جلنة التحقيق الدولية بشأن

  .)٩٢()٢٠٠٤( ١٥٦٤دارفور عمال بالقرار 

واستمع الس إىل إحاطتني قـدمهما كـل مـن األمـني       
العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنسـان. ووجـه    
ــة     ــالة املؤرخـ ــس إىل الرسـ ــاء الـ ــاه أعضـ ــنن) انتبـ ــرئيس (بـ الـ

املوجهة مـن ممثـل السـودان إىل رئـيس      ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٨
حكومــة الســودان علــى تقريــر  ، الــيت تتضــمن ردجملــس األمــن
__________ 

  .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٩١(  

  )٩٢(  S/2005/60.  

ــور   ــة بشــأن دارف ــق الدولي ــة التحقي ؛ والرســالة املؤرخــة  )٩٣(جلن
املوجهة من ممثـل السـودان إىل    ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٣

رئيس جملس األمن، الـيت حييـل ـا مـوجزا لتقريـر جلنـة تقصـي        
يو أيار/مـا  ٨احلقائق اليت أنشأها رئـيس مجهوريـة السـودان يف    

ــوق      ٢٠٠٤ ــهاكات حقـ ــأن انتـ ــاءات بشـ ــق يف االدعـ للتحقيـ
  .)٩٤(اإلنسان املرتكبة بواسطة اموعات املسلحة يف دارفور

ــام،       ــيت أدىل ــا األمــني الع ويف الكلمــة االســتهاللية ال
ــم         ــو أحــد أه ــة ه ــق الدولي ــة التحقي ــر جلن ــى أن تقري شــدد عل

راءة الوثائق يف التاريخ احلـديث لألمـم املتحـدة، وأوضـح أن قـ     
منـها األبـدان، وتسـتدعي العمـل علـى      ‘‘ تقشـعر ’’هذا التقرير 

ــن أن كــثريين يف       ــة تأكــدت م ــأن اللجن ــاد ب حنــو عاجــل. وأف
دارفــور ســقطوا ضــحايا لفظــائع ارتكبــت علــى نطــاق واســع   

 - للغايــة تتحمــل مســؤوليتها حكومــة الســودان واجلنجويــد     
يف ذلك جرائم حرب، ورمبـا جـرائم ضـد اإلنسـانية، وهـو       مبا

أمر مرجح جداً. وأشار أيضا إىل أن اللجنـة عثـرت علـى أدلـة     
موثوق ـا علـى أن قـوات املتمـردين مسـؤولة عـن انتـهاكات        
ــام       ــني الع ــر األم ــى إىل جــرائم احلــرب. وذكّ ــد ترق خطــرية، ق
ــة        ــور إىل حمكم ــة دارف ــس حال ــل ال ــأن حيي ــة ب بتوصــية اللجن

عن اجلـرائم  العدل الدولية فوراً، للتأكد من مساءلة املسؤولني 
ذكورة آنفــا ومــن عــدم إفالــم مــن العقــاب. وبعــد ذلــك    املــ

أهاب األمـني العـام بـاتمع الـدويل، بقيـادة جملـس األمـن، أن        
يتصــرف علــى حنــو عاجــل لوقــف حــدوث مزيــد مــن املــوت    
ــارات     ــع اخليـ ــر يف مجيـ ــالل النظـ ــن خـ ــور مـ ــاة يف دارفـ واملعانـ

هــود أكــرب مبــا يف ذلــك اجلــزاءات املســتهدفة، وج -املطروحــة 
__________ 

  )٩٣(  S/2005/77.  

  )٩٤(  S/2005/80.  
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حلفــظ الســالم، وإجــراءات جديــدة حلمايــة املــدنيني، وضــغط   
  .  )٩٥(متزايد على اجلانبني للتوصل إىل حل سياسي دائم

ــم املتحـــدة      ــة األمـ ــها مفوضـ ويف اإلحاطـــة الـــيت قدمتـ
ــه بعــد اختــاذ القــرار     الســامية حلقــوق اإلنســان، أشــارت إىل أن

ــرباء   ٢٠٠٤( ١٥٦٤ ــة خـ ــيني مخسـ ــام بتعـ ــني العـ ــام األمـ )، قـ
دولـــيني بـــارزين يف اـــال القـــانوين وجمـــال حقـــوق اإلنســـان  
لتشكيل جلنة التحقيق الدولية اليت أوكلت إليها واليـة تتمثـل،   
أوالً، يف التحقيق يف التقارير عـن انتـهاكات القـانون اإلنسـاين     
الـدويل وقـانون حقــوق اإلنسـان يف دارفـور علــى أيـدي مجيــع      

قــد ارتكبــت أعمــال األطــراف؛ وثانيــاً، حتديــد مــا إذا كانــت  
اإلبادة اجلماعية أم ال؛ وثالثاً، حتديد مرتكيب هذه االنتـهاكات  
بغرض كفالـة مسـاءلة املسـؤولني عنـها. وبعـد أن أشـارت إىل       
ــتنتاجات اللجنــة واضــحة وموثّقــة بدقــة، أفــادت بــأن        أن اس
اللجنـــة خلصـــت إىل أن مســـؤولني مـــن احلكومـــة الســـودانية  

ترفوا على نطاق واسع جـرائم  وأعضاء ميليشيا اجلنجويد قد اق
حــرب وجــرائم ضــد اإلنســانية، ويف مــا يتعلــق بــاملتمردين،       
وجـدت اللجنــة أدلــة موثوقــا ــا مفادهــا أن أفــرادا مــن جــيش  
ــانوا      ــاواة كـ ــة واملسـ ــة العدالـ ــن حركـ ــوداين ومـ ــر السـ التحريـ
مســؤولني أيضــا عــن انتــهاكات خطــرية قــد ترقــى إىل جــرائم   

ــة   ــا، أوضــحت أن اللجن ــة   حــرب. وثاني اســتنتجت أن حكوم
السودان مل تنفذ سياسة إبادة مجاعيـة؛ ألن اللجنـة مل جتـد نيـة     

ــددة، بوصــفه   ــاهرة وحم ــة للحكومــة للقضــاء، كليــا    ظ ا سياس
جزئيا، على مجاعة وطنية أو إثنية أو عرقيـة أو دينيـة حمميـة     أو

ــك       ــع ذل ــه م ــة. وأضــافت أن ــادة اجلماعي ــف اإلب يف إطــار تعري
كن أي جهـة خبـالف حمكمـة خمتصـة     أقرت اللجنة بأنه لن تـتم 

فحسب، من حتديد، على أساس كل حالة على حـدة، مـا إذا   
سـؤولون حكوميـون، أصـدروا أوامـر     كان أفـراد، مبـن فـيهم م   

__________ 

  )٩٥(  S/PV.5125 ٣-٢، الصفحتان.  

شاركوا يف فظائع بقصد القضاء علـى جمموعـة حمميـة، ويف     أو
هــذه احلــال ميكــن أن يكونــوا مــذنبني بــاقتراف جرميــة اإلبــادة  

أا تـرى أنـه ال يوجـد يف تقريـر      اجلماعية. ولذلك، أوضحت
اللجنة ما يستبعد إمكانية إدانة أشخاص باقتراف أعمال إبـادة  
مجاعية متعلقة باألحداث يف دارفـور. وثالثـا، أفـادت املفوضـة     

شخصا يشتبه يف اقتـرافهم   ٥١السامية بأن اللجنة قد حددت 
ــها قـــررت أال تفصـــح عـــن    ــة يف دارفـــور، ولكنـ ــرائم دوليـ جـ

 جانـــب اإلشـــارة إىل أن اللجنـــة استعرضـــت    أمســـائهم. وإىل
اخلطوات اليت اختـذا حكومـة السـودان والسـلطات القضـائية      
للتصـــدي هلـــذه اجلـــرائم، أفـــادت بـــأن اللجنـــة اســـتنتجت أن  
احلكومـــة واملؤسســـات القضـــائية غـــري راغبـــة يف التصـــرف      
وعاجزة عنه، وأنه ال ميكن تأييد أيـة مبـادرة جديـدة تقترحهـا     

للتصدي هلـذه اجلـرائم ويعـزى ذلـك، بصـفة      حكومة السودان 
خاصة، إىل مدى ضلوع مسؤويل احلكومة. ولذلك، شـددت  
املفوضـة الســامية علـى توصــية اللجنـة بــأن حييـل جملــس األمــن     
ــا      ــة، باعتبارهـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــور إىل احملكمـ ــة يف دارفـ احلالـ
الطريقــة الوحيــدة املوثــوق ــا لتقــدمي املــرتكبني املزعــومني إىل  

الة، ونصحت بعدم اللجـوء إىل تـدابري أخـرى مثـل إنشـاء      العد
حمــاكم خمتلطــة أو حمكمــة دوليــة خمصصــة. وأشــارت املفوضــة  
ــن،    ــن جملـــس األمـ ــة مـ ــد اإلحالـ ــة، عنـ ــامية إىل أن احملكمـ السـ
ستكون مفوضة مبحاكمة أي أشخاص علـى أعمـال ارتكبـت    
ــام       ــن اجلــرائم املدرجــة يف نظ ــى مســتوى أي م ــور عل يف دارف

ساسـي، وذكـرت أنـه ميكـن االسـتعانة باحملكمـة علـى        روما األ
الفــور. وأشــارت أيضــا إىل أن اللجنــة كانــت قــد اقترحــت        
ــة للتعويضــات مــن أجــل تعــويض الضــحايا،     ــة دولي إنشــاء جلن
فضال عن إجراءات فورية أخرى، من بينها على سبيل املثـال،  
ــة      ــن جلن ــراقبني م ــنح م ــة للشــهود والضــحايا، وم ــوفري احلماي ت

ألمحـر الدوليـة ومـراقبني حلقـوق اإلنسـان مـن األمـم        الصليب ا
ــع مــن حتتجــزهم الســلطات      املتحــدة حريــة  الوصــول إىل مجي

ــور. واختتمــت املفوضــة      ــة يف دارف ــهم باحلال الســودانية لعالقت
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السامية بياا بالتشديد على أن النتائج اليت توصلت إليها جلنـة  
يف قيــام التحقيــق تــربهن مبــا ال يقبــل اجلــدل علــى أنــه ال أمــل   

سالم مسـتدام يف دارفـور بـدون إمكانيـة التوصـل الفـوري إىل       
  .)٩٦(حتقيق العدالة

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٨٥القرار   

ــته   آذار/ ١٠املعقـــــــــــودة يف  ٥١٣٧يف جلســـــــــ

  ٢٠٠٥  مارس

آذار/مـــــارس  ١٠املعقـــــودة يف  ٥١٣٧يف اجللســـــة   
ــاه الــس إىل م  ٢٠٠٥ ــل) انتب ــرئيس (الربازي ــه ال شــروع ، وج

؛ طُرح بعد ذلك للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع ودون   )٩٧(قرار
)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٥( ١٥٨٥مناقشــة بوصــفه القــرار 

ــم املتحــدة         ــة األم ــة بعث ــد والي ــها متدي ــور، من ــة أم ــس مجل ال
ــراره     ــب قـ ــئت مبوجـ ــيت أنشـ ــودان الـ ــة يف السـ  ١٥٤٧املتقدمـ

د ؛ وإبقـاء املسـألة قيـ   ٢٠٠٥آذار/مـارس   ١٧)، حىت ٢٠٠٤(
  نظره الفعلي.  

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٨٨القرار   

ــته   آذار/ ١٧املعقـــــــــــودة يف  ٥١٤٣يف جلســـــــــ

  ٢٠٠٥  مارس

آذار/مـــــارس  ١٧املعقـــــودة يف  ٥١٤٣يف اجللســـــة   
ــاه الــس إىل مشــروع   ٢٠٠٥ ــل) انتب ــرئيس (الربازي ــه ال وج ،

؛ طُرح بعد ذلك للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع ودون   )٩٨(قرار
ــرار   مناقشــة ــه  ٢٠٠٥( ١٥٨٨بوصــفه الق ــرر مبوجب ــذي ق ) ال

ــم املتحــدة         ــة األم ــة بعث ــد والي ــها متدي ــور، من ــة أم ــس مجل ال
__________ 

  .٦-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٩٦(  

  )٩٧(  S/2005/154.  

  )٩٨(  S/2005/173.  

؛ وإبقــاء ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٢٤املتقدمــة يف الســودان حــىت   
  الفعلي.  املسألة قيد نظره

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   

ــته   آذار/ ٢٤املعقـــــــــــودة يف  ٥١٥١يف جلســـــــــ

  ٢٠٠٥  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٤املعقـــــودة يف  ٥١٥١يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

ــؤرخ  ــاير   ٣١املـ ــانون الثاين/ينـ ــافته املؤ ٢٠٠٥كـ ــة وإضـ رخـ
، مبا يف ذلك اآلثـار املاليـة الناشـئة عـن     ٢٠٠٥مارس  آذار/ ١

؛ )٩٩(نشر عملية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة يف السـودان 
املوجهـة مـن    ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٣١والرسالة املؤرخة 

األمني العام إىل رئيس جملس األمن اليت حييل ـا تقريـر اللجنـة    
ــور  ــق يف دارفـ ــة للتحقيـ ــام  )١٠٠(الدوليـ ــني العـ ــري األمـ ؛ وتقريـ

آذار/مـــــارس  ٤ ؛ و)١٠١(٢٠٠٥شـــــباط/فرباير  ٤املـــــؤرخني 
ــر األ . والحـــظ األمـــني)١٠٢(٢٠٠٥ ــام يف التقريـ ــه العـ خـــري أنـ

يتحقــق الشــهر املاضــي أي تقــدم ذي بــال يف البحــث عــن     مل
حــل سياســي لألزمــة يف دارفــور ألن كــال الطــرفني مل حيــاوال   
ــالم     ــاق السـ ــى اتفـ ــده التوقيـــع علـ ــزخم الـــذي ولّـ ــتثمار الـ اسـ
الشامل. وعقب اجتماع مع رئيس مفوضية االحتاد األفريقـي،  

ــى إجــراء     ــه مت االتفــاق عل ــام أن ــغ األمــني الع ــذي  أبل ــيم ال التقي
يقـوده االحتـاد األفريقـي الحتياجـات حفـظ السـالم احلاليـة يف        
ــم املتحــدة       ــى ســبيل االســتعجال، وستشــارك األم ــور عل دارف

__________ 

  )٩٩(  S/2005/57  وAdd.1 أعاله. ٥١١٩. انظر أيضا اجللسة  

)١٠٠(  S/2005/60 أعاله. ٥١٢٥أيضا اجللسة . انظر  

)١٠١(  S/2005/68 أعاله. ٥١٢٠. انظر أيضا اجللسة  

مـن   ١٦و  ١٣و  ٦املقـدم عمـال بـالفقرات     S/2005/140التقرير   )١٠٢(
ــرار  ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــ ــرار   ١٥)، والفقــ ــن القــ  ١٥٦٤مــ

  ).٢٠٠٤( ١٥٧٤من القرار  ١٧)، والفقرة ٢٠٠٤(
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وشـــركاء أساســـيون آخـــرون بشـــكل فاعـــل يف التقيـــيم. ويف  
يفــوت اتمــع  اخلتــام، شــدد األمــني العــام علــى أنــه ينبغــي أال 

د األفريقي يف دارفـور،  الدويل فرصة تعزيز موقف قوات االحتا
نظــرا إىل أنــه مــن شــأن بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان        
بكامل موظفيها وفعاليتـها أن تزيـد فـرص منـع أو التقليـل مـن       

  املواجهات اخلطرية.  

ــات        ــام لعملي ــل األمــني الع ــن وكي ــان كــل م وأدىل ببي
حفظ السالم وممثل السودان. ووجه الـرئيس (الربازيـل) انتبـاه    

؛ طُــرح بعــد ذلــك للتصــويت،  )١٠٣(س إىل مشــروع قــرارالــ
ــرار   ــفه القــ ــة بوصــ ــاع ودون مناقشــ  ١٥٩٠واعتمــــد باإلمجــ

  )، الذي قرر الس مبوجبه مجلة أمور، منها:٢٠٠٥(

قرر إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان لفتـرة أوليـة مـدا           
مـن   ١٠ ٠٠٠أن تتألف البعثة من قـوام قـدره    ستة أشهر، وقرر كذلك

  من أفراد الشرطة املدنية؛ ٧١٥األفراد العسكريني و 

طلب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس يف غضـون         
يوما عـن اخليـارات الـيت حتـدد كيـف ميكـن لبعثـة األمـم املتحـدة يف           ٣٠

  السودان أن تعزز اجلهود الرامية إىل توطيد السالم يف دارفور؛  

إىل بعثــة األمــم املتحــدة يف    طلــب إىل األمــني العــام أن ينقــل     
ــة يف      ــية اخلاصـ ــة السياسـ ــا البعثـ ــيت تؤديهـ ــائف الـ ــع الوظـ ــودان مجيـ السـ
السودان، وأن يداوم بانتظام علـى إطـالع الـس علـى التقـدم احملـرز يف       

فيـذ واليـة   تنفيذ اتفاق السالم الشامل، واحترام وقـف إطـالق النـار، وتن   
  السودان؛    بعثة األمم املتحدة يف

األمــني العــام مواصــلة تقــدمي تقــاريره عــن احلالــة يف   طلــب إىل  
  دارفور شهريا؛  

ــق        ــرورية لتحقيـ ــدابري الضـ ــاذ التـ ــام اختـ ــني العـ ــب إىل األمـ طلـ
لسياسة األمم املتحدة الـيت تقـوم علـى عـدم      االمتثال الفعلي داخل البعثة

  التسامح إطالقا إزاء أعمال االستغالل واإليذاء اجلنسيني؛
__________ 

)١٠٣(  S/2005/198.  

  صل السابع من امليثاق:  ومتصرفا مبوجب الف  

قرر اإلذن لبعثة األمـم املتحـدة يف السـودان باختـاذ اإلجـراءات        
قواـا وحسـبما تـراه مناسـبا يف إطـار قـدراا،        الالزمة، يف منـاطق نشـر  

  حلماية أفراد األمم املتحدة ومرافقها ومنشآا ومعداا؛  

ء طلب إىل األمـني العـام وحكومـة السـودان القيـام، بعـد إجـرا         
فـاق  املشاورات املناسبة مـع احلركـة الشـعبية لتحريـر السـودان، بـإبرام ات      

  يوما من اختاذ هذا القرار؛    ٣٠بشأن مركز القوات يف غضون 

أكد ضرورة اإلسراع علـى الفـور بزيـادة عـدد مـراقيب حقـوق         
اإلنســان يف دارفــور، وحــث األمــني العــام واملفــوض الســامي حلقــوق        

مراقيب حقوق اإلنسـان يف دارفـور، واملضـي     اإلنسان على التعجيل بنشر
  قدما بعملية تشكيل أفرقة مدنية للرصد واحلماية.  

وبعــد اعتمــاد مشــروع القــرار، رحــب وكيــل األمــني    
العام لعمليات حفظ السالم، الـذي تكلـم بالنيابـة عـن األمـني      
العام، بقرار الس الـذي أذن فيـه بإنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة       

وبينما أفاد بـأن بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان      يف السودان. 
ــاق الســالم       ــذ اتف ــى تنفي ــيا يف املســاعدة عل ــؤدي دورا رئيس ت
ــائم الســالم يف        ــد دع ــن أجــل توطي ــود م ــزز اجله الشــامل وتع
ــي يف        ــاد األفريق ــة االحت ــم بعث ــق دع ــن طري ــور، خاصــة ع دارف
ــة      ــام لألطــراف بغي ــى ضــرورة التعــاون الت الســودان، شــدد عل

ى العقبات السياسـية اخلطـرية الـيت مـا زالـت تواجـه       التغلب عل
عملية السالم. وحذّر مـن أن األمـم املتحـدة سـتواجه عقبـات      
لوجســتية ال مثيــل هلــا يف إنشــاء عمليــة لألمــم املتحــدة لــدعم    
ــه      ــي وتضاريسـ ــه القاسـ ــرا إىل مناخـ ــودان نظـ ــالم يف السـ السـ

ة الصعبة. ويف ما يتعلق بدارفور، رحب برغبـة الـس الصـرحي   
يف تعزيز اجلهود من أجـل توطيـد دعـائم السـالم، خاصـة عـن       
طريق دعم بعثة األمم املتحـدة لبعثـة االحتـاد األفريقـي. وبينمـا      
أفـــاد بأنـــه مـــن الواضـــح أن الوضـــع الـــراهن يف دارفـــور غـــري  
مقبول، ذكّر بالتوصـية الواضـحة الـيت أصـدرا جلنـة التحقيـق       

الفـور إىل احملكمـة   الدولية بأن حييـل جملـس األمـن احلالـة علـى      
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جيب اإلبقاء علـى اجلـزاءات   ’’اجلنائية الدولية، وشدد على أنه 
  .)١٠٤(‘‘مطروحة على بساط البحث

وإىل جانــب إعــادة تأكيــد التــزام بلــده التــام بتنفيــذ         
اتفاق السالم الشامل، رحب ممثل السودان بإنشاء بعثـة األمـم   

يبــذهلا  املتحــدة يف الســودان وأعــرب عــن امتنانــه للجهــود الــيت
ــه       ــد أن حكومتـ ــالم. وأكـ ــاق السـ ــذ اتفـ ــا لتنفيـ ــس دعمـ الـ
ــة     ــدة الوطنيـ ــة الوحـ ــكيل حكومـ ــى تشـ ــل علـ ــل العمـ ستواصـ
ــار      ــالتوطني وإعــادة اإلعم ــة ب ــذ األعمــال املتعلق وســتقوم بتنفي
ووقف الـرتاع الـدائر يف دارفـور، وطلـب إىل الـس مسـاعدة       

  .)١٠٥(بلده على حتمل مسؤولياته
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   

ــته   آذار/ ٢٩ املعقـــــــــــودة يف ٥١٥٣يف جلســـــــــ

  ٢٠٠٥  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٩، املعقـــــودة يف ٥١٥٣يف اجللســـــة   
ــرة أخــرى يف ٢٠٠٥ ــر   ، أدرج الــس م ــه تقري جــدول أعمال

، واإلضـافة  ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٣١األمني العام املؤرخ 
ؤرخـــــة ؛ والرســـــالة امل)١٠٦(٢٠٠٥آذار/مـــــارس  ١املؤرخـــــة 

األمـني العــام إىل   املوجهـة مـن   ٢٠٠٥كـانون الثاين/ينـاير    ٣١
ــن   ــس األم ــيس جمل ــؤرخني   ؛ )١٠٧(رئ ــام امل ــني الع ــري األم وتقري

  .)١٠٩(٢٠٠٥آذار/مارس  ٤و  )١٠٨(٢٠٠٥شباط/فرباير   ٤
__________ 

)١٠٤(  S/PV.5151٥-٤حتان ، الصف.  

  .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٥(

)١٠٦(  S/2005/57  وAdd.1. 

)١٠٧(  S/2005/60. 

)١٠٨(  S/2005/68. 

)١٠٩(  S/2005/140. 

وأدىل ببيانــــات ممثلــــو االحتــــاد الروســــي واجلزائــــر       
ــات     ــني والواليـ ــودان والصـ ــدة والسـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ومجهوريـ

تحدة األمريكية. ووجه الرئيس (الربازيـل) انتبـاه الـس إىل    امل
ــات املتحــدة     ــرار قدمتــه الوالي ــرح بعــدها   )١١٠(مشــروع ق وطُ

عضــــوا  ١٢للتصــــويت. وصــــوت لصــــاحل مشــــروع القــــرار 
ــاء عـــن التصـــويت   ٣يصـــوت ضـــده أحـــد وامتنـــع   ومل أعضـ

القـرار    (االحتاد الروسـي واجلزائـر والصـني)، واعتمـد بوصـفه      
)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٥٩١

  الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

، يف ضـــوء عـــدم وفـــاء مجيـــع أطـــراف الصـــراع يف  نشـــئأن ي  
دارفور بالتزاماا، جلنة تابعة للمجلس تضم مجيع أعضـاء الـس لتتـوىل    

ــرار ويف     ــا يف الق ــدابري املشــار إليه ــذ الت ــرتني  رصــد تنفي ــن  ٨و  ٧الفق م
  )؛٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار 

ــني، يف غضــون       ــام أن يع ــني الع ــب إىل األم ــا، ٣٠أن يطل  يوم
فريقـا للخـرباء يضـم أربعـة أعضـاء ويتخـذ مـن أديـس          ،ملدة ستة أشهرو

أبابا مقـرا لـه، ويسـافر بانتظـام إىل الفاشـر ومواقـع أخـرى يف السـودان،         
  ويعمل بتوجيه من اللجنة؛

ــق اأن    ــدابري احملــددة أدنــ تطب ــذين   حبــق اهلت ــراد ال ــوياألف  نعرقل
ــة الســـالم أو  ــدا ل نشـــكلويعمليـ ــة،  ديـ ــتقرار يف دارفـــور واملنطقـ السـ

للقـــانون الـــدويل  ارتكبـــوا انتـــهاكات للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل أو  أو
التـدابري الـيت تنفـذها     ننتهكويحلقوق اإلنسان أو غريها من الفظائع، أو 

ــرتني     ــا للفق ــدول األعضــاء وفق ــن ا ٨و  ٧ال ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦لقــرار م
تنفيــذ الـدول هلـا، أو كــانوا مسـؤولني عــن     مـن القــرار، عنـد   ٧والفقـرة  

  التحليقات العسكرية اهلجومية املوصوفة يف القرار؛

أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري الالزمــة ملنــع مجيــع األشــخاص   
  عبورها؛  الذين حتدد اللجنة أمساءهم من دخول أراضيها أو

ل مجيـع األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد      أن جتمد مجيع الدو  
االقتصادية املوجـودة داخـل أراضـيها، يف تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار أو يف        

__________ 

)١١٠(  S/2005/206. 
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ــتحكم ــا، بشــكل مباشــر أو غــري      ــيت ميلكهــا أو ي أي وقــت الحــق، ال
  مباشر، األشخاص الذين حتددهم جلنة جملس األمن؛

يومـا مـن    ٣٠د أن يبدأ نفاذ التدابري املشـار إليهـا يف القـرار بعـ      
تاريخ اختاذ هذا القرار، مـا مل يقـرر جملـس األمـن قبـل ذلـك أن أطـراف        
الصراع الدائر يف دارفور قد امتثلت جلميع االلتزامـات واملطالـب املشـار    

  .إليها يف القرار

وبعد التصويت، حتدث ممثل اجلزائر معربا عـن تأييـده     
يف دارفـور،   للنهج الذي يتبعه االحتاد األفريقي لتسـوية األزمـة  

ــى اعتمــاد القــرار         ــدم قــدرة الــس عل ــا عــن أســفه لع ومعرب
الــس  آراء داخــل باإلمجــاع. وبعــد أن الحــظ وجــود توافــق 

ــة إىل األطــراف لتشــجيعها      ــه رســالة قوي بشــأن ضــرورة توجي
على العودة بدون شروط إىل حمادثـات أبوجـا للسـالم ووقـف     

اءة، نـــاهلجمـــات ضـــد املـــدنيني، ذكـــر أن هنـــاك اقتراحـــات ب 
ــدف        ــدمت ــة، ق ــة األفريقي ــع مقترحــات اموع ــية م متماش
إعادة التوازن إىل نـص القـرار. وبعـد أن أعـاد طـرح شـكوكه       
بشأن جـدوى بعـض التـدابري الـيت تضـمنها القـرار فيمـا يتعلـق         
بتطور األزمة يف دارفور وباألثر السـليب الـذي قـد تسـببه تلـك      

ــني الشــمال واجلنــ    ــة الســالم ب ــدابري لعملي وب، أعــرب عــن  الت
القـرار مل يأخـذ بعـني االعتبـار البـوادر األوىل       هـذا  شعوره بأن

جانب كال الطـرفني،   الجتاه حنو احترام وقف إطالق النار من
وأعـرب عــن أســفه ألن مقــدمي مشــروع القــرار مل يبــذلوا أي  

  .)١١١(آلراءيف اسبيل التوصل إىل توافق   جهد يف

بـأن إمكانيـة   وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن اقتناعه   
ــور مــن   ــل الصــراع يف دارف ــدابري السياســية   نــزع فتي خــالل الت

والدبلوماســية مل تســتنفد بعــد، وذكــر أن تنفيــذ تلــك التــدابري  
يتسم بأمهية خاصة يف بداية نشر عمليـة األمـم املتحـدة حلفـظ     

أضاف أنـه مـن املهـم أن     السالم يف جنوب السودان. وبعد أن
__________ 

)١١١(  S/PV.5153٥و  ٤ نات، الصفح. 

ودان املتحـدة حـىت تسـتطيع    تتاح مهلة من الوقت حلكومة الس
تبدو مبظهر إجيايب، مبا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بـدارفور، ذكـر       أن

ــئ      ــك احلكومــة ال حيتمــل أن يهي ــى تل أن فــرض اجلــزاءات عل
أجــواء بنــاءة لبــذل جهودهــا. وأكــد مــن جديــد أنــه مــن غــري   
احملتمل أيضا أن تساعد اجلزاءات يف وضع آلية فعالـة ملسـاعدة   

ــت    ــرعة اس ــى س ــراف عل ــا   األط ــاوض يف أبوج ــة التف ئناف عملي
وعلـــى حتقيـــق نتـــائج إجيابيـــة يف دفـــع هـــذه العمليـــة لألمـــام،   

خطرية تتعلق بالقدرة العمليـة علـى    اوأضاف أن هناك شكوك
تنفيذ نظام اجلزاءات املفروض من قبـل جملـس األمـن. ولـذلك     
السـبب، أكـد أنـه ينبغـي للمجلـس، إذا مسحـت لـه احلالـة، أن         

قرار فرض حظـر األسـلحة، وال سـيما     ميكن يراجع بأسرع ما
يف ضـوء تشـكيل حكومــة ائتالفيـة يف السـودان، وأن يضــع يف     

مـن االحتــاد األفريقـي وجامعـة الـدول العربيــة      اعتبـاره أن كـال  
عارض بشكل قاطع تشديد اجلـزاءات يف سـياق دارفـور. ويف    

يــتمكن،  اخلتــام، قــال إن الوفــد الروســي يف هــذه الظــروف مل 
  .)١١٢(قرارأييد هذا اللسوء احلظ، من ت

عرب ممثل الصني عن حتفظات وفـده اجلديـة بشـأن    أو  
أكد أن بلده قد اختذ دوما جـا حـذرا حيـال مسـألة     والقرار، 

 ١٥٥٦اجلـــزاءات، إذ امتنـــع عـــن التصـــويت علـــى القـــرارين  

). ولذلك، أكد ممثـل الصـني أن   ٢٠٠٤( ١٥٦٤) و ٢٠٠٤(
لـه يف تعاملـه مـع    رأي وفده الثابت هو أن جملس األمن ينبغـي  

ــق       ــدر مــن احلــذر فيمــا يتعل ــور أن ميــارس أكــرب ق مســألة دارف
والـيت   ،لتدابري الـيت ميكـن أن جتعـل املفاوضـات أكثـر صـعوبة      با

. وذكــر )١١٣(ميكــن أن يكــون هلــا أثــر ســليب يف عمليــة الســالم 
يف ظـل   - ممثل مجهورية ترتانيـا املتحـدة أن الوضـع يف دارفـور    

ــو    ــدم ظه ــة الســالم وع ــف عملي ــى حتســن   توق ر مؤشــرات عل
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٣(
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قــد محلــه علــى التصــويت لصــاحل القــرار.    - الوضــع اإلنســاين
وبعــد أن أشــار إىل أن حكومــة الســودان قــد التزمــت بالســعي 
ــع      ــاب التوقي ــور يف أعق ــة يف دارف إىل إجيــاد حــل ســلمي لألزم
علــى اتفـــاق الســـالم الشـــامل، الحــظ أنـــه ينبغـــي أال ختضـــع   

لنظـام اجلـزاءات، وأن    رعلـى الفـو   احلكومة االنتقاليـة اجلديـدة  
تبـدأ العمـل يف منـاخ مـوات      تعطى تلك احلكومة الفرصـة ألن 

ــس أن ينظــر        ــذلك ناشــد ال ــود، ول ــة متحــررة مــن القي وبيئ
الـــس يف اســـتعراض هـــذه التـــدابري مبجـــرد أن يـــتم تشـــكيل  

  .)١١٤(احلكومة اجلديدة

وأعـــرب ممثـــل الســـودان عـــن رأي مفـــاده أن فـــرض    
د أدى إىل تفـاقم الوضـع، حيـث ظلـت     تدابري مثل اجلزاءات قـ 

مفاوضات أبوجا متأزمـة لسـبب حمـدد هـو أن اجلانـب اآلخـر       
ــة     ــى احلكوم ــرض جــزاءات عل ــس أن يف ــن ال . )١١٥(ينتظــر م

عضــوا مــن أعضــاء  ١٢ وأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل أن
الس، مبا يف ذلك دولتان أفريقيتـان، قـد صـوتوا لصـاحل هـذا      

أن يعـاجل احلالـة يف دارفـور ويسـاهم يف      القرار، الذي يأمـل يف 
  .)١١٦(إاء العنف ويفضي إىل حل ناجح لعملية سالم أبوجا

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار   

ــته   آذار/ ٣١ املعقـــــــــــودة يف ٥١٥٨يف جلســـــــــ

  ٢٠٠٥  مارس

 آذار/ ٣٠املعقــــــــــــــودة يف  ٥١٥٤يف اجللســــــــــــــة   

ــارس ــر يف ٢٠٠٥ مـ ــس النظـ ــل الـ ــالة امل ، واصـ ــة الرسـ ؤرخـ
ــاير  ٣١ ــانون الثاين/ينـ ــس   ٢٠٠٥كـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ املوجهـ

__________ 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٤(

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٥(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(

. وأبلـغ الـرئيس (الربازيـل) أعضـاء     )١١٧(األمن من األمني العـام 
سـاعة،   ٢٤الس بأنه وافق على تأجيـل النظـر يف البنـد ملـدة     

  بناء على طلب من وفد فرنسا.

ــت   ــودة يف  ٥١٥٨ه ويف جلســــــــــ  آذار/ ٣١املعقــــــــــ

البنــد. وأدىل مجيــع  نظــره يف ســتأنف الــسا، ٢٠٠٥ مــارس
أعضاء الس ببيانـات، وكـذلك فعـل ممثـل السـودان. ووجـه       

ــرار    ــس إىل مشــروع ق ــاه ال ــرئيس انتب ــ )١١٨(ال اململكــة ه قدمت
لتصــويت. وصــوت لصــاحل ى الــع ذلــك بعــد هاملتحــدة وطرحــ
 ٤عضـوا ومل يصـوت ضـده أحـد وامتنـع       ١١مشروع القـرار  

زائـر والصـني والواليـات    التصـويت (الربازيـل واجل   أعضـاء عـن  
ــة)، واع  ــدة األمريكيــ ــفه  املتحــ ــروع بوصــ ــد املشــ ــرار  تمــ القــ

)، الــذي قــرر مبوجبــه جملــس األمــن، متصــرفا ٢٠٠٥( ١٥٩٣
  السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:  مبوجب الفصل

 ٢٠٠٢ يوليـه  متـوز/  ١أن حييل الوضع القـائم يف دارفـور منـذ      
  الدولية؛إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية 

أطـراف الصـراع األخـرى    مجيـع  أن تتعاون حكومة السودان و  
يف دارفور مع احملكمـة ومـع املـدعي العـام، وأن يـدعو احملكمـة واالحتـاد        

  ؛األفريقي إىل مناقشة الترتيبات العملية لتيسري عمل املدعي العام

ــذل جهــود       أن يشــجع احملكمــة علــى دعــم التعــاون الــدويل بب
ة القانون ومحاية حقوق اإلنسان ومكافحـة اإلفـالت   داخلية لتعزيز سياد

  ؛من العقاب يف دارفور

  ــأن يع مــواطين أي دولــة مــن الــدول املســامهة مــن خــارج خض
مســؤوليها أو   الســودان ال تكــون طرفــا يف نظــام رومــا األساســي، أو     

أفرادها احلاليني أو السابقني، للوالية احلصرية لتلك الدولة املسـامهة عـن   
ــدع   ــا ي ــه أوكــل م ــال نتيجــة      ى ارتكاب ــن أعم ــه م ــن ارتكاب ــاع ع االمتن

ــا جملــ     ــيت أنشــأها أو أذن ــات ال ــي،   للعملي ــن أو االحتــاد األفريق س األم
__________ 

)١١٧(  S/2005/60 أعاله ٥١٢٥. وانظر أيضا اجللسة. 

)١١٨(  S/2005/218. 
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تتنـازل تلـك الدولـة املسـامهة عـن       مل فيما يتصـل ـذه العمليـات، مـا     أو
  هذه الوالية احلصرية تنازال واضحا؛

 ي نفقــاتن تتحمــل أ جيــوز أأن يســلّم بــأن األمــم املتحــدة ال   
يف  األطـراف التكـاليف   تتحمـل تلـك   اإلحالـة وبـأن  ب متكبدة فيما يتصل

  طواعية. اإلسهام فيها  نظام روما األساسي والدول اليت ترغب يف

ــه       ــة الواليــات املتحــدة إن وبعــد التصــويت، قالــت ممثل
ــة       ــور إىل احملكم ــة الوضــع يف دارف ــرار وإحال ــذا الق ــاد ه باعتم

ملالحقــة القضــائية، يكــون اتمــع اجلنائيــة الدوليــة للتحقيــق وا
ــد  ــدويل قـ ــرائم     الـ ــرتكيب اجلـ ــبة مـ ــاءلة حملاسـ ــة مسـ ــى آليـ أرسـ

واألعمــال الوحشــية يف دارفــور. وبينمــا أعربــت عــن تفضــيل   
وفد بلدها إلنشاء حمكمة خمتلطـة يف أفريقيـا، فإـا أكـدت أنـه      

يوحـــد اتمـــع الـــدويل كلمتـــه بغيـــة   مـــن األمهيـــة مبكـــان أن
املساءلة الفعالـة. وبعـد أن أبـرزت اعتـراض      املساعدة يف تعزيز

وفـدها علـى مبــدأ متكـني احملكمـة اجلنائيــة الدوليـة مـن ممارســة       
رعايا الدول غري األطـراف يف نظـام    اختصاصها القضائي على

الــدول  يفن احلكوميــون ورومــا األساســي، مبــن فــيهم املســؤول
غــري األطــراف يف نظــام رومــا األساســي، أوضــحت أن بلــدها  

التصـــويت علـــى القـــرار. غـــري أـــا  ىل االمتنـــاع عـــناضـــطر إ
الحظــت أن وفــدها مل يعتــرض علــى القــرار بســبب حاجــة       
اتمـــع الـــدويل إىل التضـــافر بغيـــة إـــاء منـــاخ اإلفـــالت مـــن 
ــة مــن     العقــاب الســائد يف الســودان، وألن القــرار يــوفر احلماي
 التحقيق أو املالحقة القضائية لرعايا الواليـات املتحـدة وأفـراد   

  .)١١٩(القوات املسلحة التابعني للدول غري األطراف

توضــيح ممثــل اجلزائــر ألســباب امتنــاع      يف معــرضو  
مكافحة اإلفالت مـن   وفده عن التصويت، أكد من جديد أن

ــل عنصــرا أساســيا يف إرســاء الســلم واالســتقرار،       ــاب متث العق
االحتــاد األفريقــي هــو احملفــل األنســب لالضــطالع ــذه    نلكــ

__________ 

)١١٩(  S/PV.5158 ٥-٢، الصفحات. 

. وأعــرب عــن أســفه ألن الــس    ســة والدقيقــة املهمــة احلسا
خــذ يف االعتبـــار مقتـــرح االحتـــاد األفريقـــي القـــائم علـــى  أي مل

ــه      ــدعي أن ــه أن ي ــس ال ميكن ــة واملصــاحلة، وأكــد أن ال العدال
 مقترحـات فعـال  ذلـك   يدعم االحتاد األفريقي، مث يتجاهل بعـد 

  .)١٢٠(االحتاد

ــة  ممثـــل الصـــني عكـــد أيف حـــني و   لـــى ضـــرورة إحالـ
اعتقاده بأنـه لـدى    كيب االنتهاكات إىل العدالة، أعرب عنمرت

التصدي ملسألة اإلفالت من العقاب والسـعي لضـمان إحقـاق    
العدالة، فمن الضـروري أيضـا بـذل كـل جهـد ممكـن لتجنـب        

ــى    ــب عل ــد تترت ــيت ق ــار الســلبية ال ــور   اآلث املفاوضــات يف دارف
حتققــت وتعزيــز املصــاحلة الوطنيــة واحملافظــة علــى النتــائج الــيت  

ــذلك، ذكــر أن       يف ــوب. ل ــني الشــمال واجلن ــة الســالم ب عملي
ــائي     ــام القضـ ــام النظـ ــات أمـ ــري احملاكمـ ــل أن جتـ ــده يفضـ وفـ
السوداين، وأن يقـدم اتمـع الـدويل املسـاعدة التقنيـة املالئمـة       
ــفافية احملاكمــــات       ــمان شــ ــال الرصــــد لضــ ــطلع بأعمــ ويضــ
ومصـــداقيتها. وشـــدد علـــى أن بلـــده ال يؤيـــد إحالـــة مســـألة  
دارفـــور إىل احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة دون موافقـــة احلكومـــة  
السودانية، مث أوضح أن وفده خيشى أن ذلك لن يعقِّد اجلهـود  
املبذولــة لضــمان تســوية مبكــرة ملســألة دارفــور تعقيــدا شــديداً  

كون له أيضا عواقب ال ميكن التنبـؤ ـا علـى    تبل س ،فحسب
  أشـار ايـة كلمتـه  عملية السالم بني الشمال واجلنـوب. ويف ، 

إىل أن الصني ليست دولة طرفـا يف نظـام رومـا األساسـي وأن     
قـال إن  و، النظـام  أحكام معينة مـن  على لديها حتفظات كبرية

ممارسة لواليـة هـذه احملكمـة ضـد      الصني ال ميكنها أن تقبل أية
جملـس   إرادة أطراف من غـري الـدول أو تؤيـد أي تفـويض مـن     

__________ 

 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢٠(
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ــة ال  ــة اجلنائيــ ــة  األمــــن للمحكمــ ــل هــــذه املمارســ ــة مبثــ دوليــ
  .)١٢١(لواليتها

ــة يف       ــة احلال ــد إحال ــه تؤي ــل إن دولت ــل الربازي وقــال ممث
ــة   ــة الدولي ــور إىل احملكمــة اجلنائي ــن   ،دارف ــتمكن م إال أــا مل ت

الذين صوتوا لصاحل القـرار، ومـع ذلـك     األعضاء االنضمام إىل
فهي على استعداد للتعاون بشـكل كامـل مـع احملكمـة. وأكـد      

املراقبة الالزمـة ملنـع    أن احملكمة اجلنائية الدولية توفر كل جمددا
حــدوث إســاءات ممكنــة وإســاءة االســتخدام احملفــز سياســيا       
ــه ال ينبغــي املوافقــة علــى     ــه ذكــر أن للســلطة القضــائية، غــري أن
ــأي تكلفــة. والحــظ أن     ــة إىل احملكمــة ب ــة املســائل اجلنائي إحال

ى اإلحالـة داخـل   هناك قيـودا علـى التفـاوض علـى املوافقـة علـ      
الس وهـي تتعلـق أوال مبسـؤوليات الـس إزاء صـك دويل؛      
وثانيا بسالمة نظام روما األساسي الذي حاز حـىت اآلن علـى   

منـذ   سـك بـه بلـده   تصديقا؛ وثالثا بثبات املوقـف الـذي مت   ٩٨
هلـذه  ، املفاوضات بشأن نظام روما األساسـي، وقـال إن وفـده   

ألجـل   ى القرار. وأوضح أنهامتنع عن التصويت عل ،األسباب
اإلحالة، فإن حكومته وافقت خالل املفاوضـات علـى أحكـام    

ــن   ــت درجــة كــبرية م ــاء     مثل ــل إعف ــا، مث الصــعوبة بالنســبة هل
مواطين البلدان غري األطـراف يف النظـام األساسـي مـن الواليـة      

. وقـال إن املضــي إىل أبعــد مـن ذلــك مــن   للمحكمــة القضـائية 
الـس يف األسـاس   جانـب  ا مـن  شأنه أن يشكل تدخال خطري

العديـد   الدستوري هليئة قضائية مستقلة. والحظ أن القـرار بـه  
من اإلشارات األخرى الـيت تعتـرب قضـايا جوهريـة لـن تسـاهم       
ــاك     ــإن هن ــذلك، ف ــة. ول ــة الدولي ــز دور احملكمــة اجلنائي يف تعزي

حالــــت دون تصــــويت وفــــد بلــــده لصــــاحل اقتــــراح   اأســــباب
__________ 

 .٧و  ٦ تاناملرجع نفسه، الصفح  )١٢١(

ة املناســبة للمســاعدة علــى إــاء    ميكــن أن يصــبح األدا  كــان
  .)١٢٢(اإلفالت من العقاب يف دارفور

ورحب أعضاء الس اآلخرين الـذين صـوتوا لصـاحل      
القرار متشيا مع توصيات جلنـة التحقيـق الدوليـة بقـرار الـس      

دارفور إىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة، باعتبارهـا    يف إحالة احلالة 
ــة يف   ــاءة وفعالي ــر الوســائل كف ــن    أكث ــالت م ــع اإلف ــل م التعام

. وأعــرب ممثلــو  )١٢٣(العقــاب وكفالــة العدالــة ألهــل دارفــور    
نصـا   األرجنتني وبنن والفلبني عن األسف ألن القـرار يتضـمن  

احلصــانة مــن الواليــة القضــائية، ممــا يتعــارض مــع روح ب يتعلــق
، ويف حــني أكــد ممثلــو مجهوريــة    )١٢٤(نظــام رومــا األساســي  

اليونـان أـم ال ميكـن أن يقبلـوا أن     ترتانيا املتحـدة والـدامنرك و  
طريقــة أن يفســر بأنــه يســعى إىل االلتفــاف  القــرار ينبغــي بــأي

  .)١٢٥(حول الوالية القضائية للمحكمة

وأعرب ممثل السـودان عـن أسـفه العتمـاد القـرار ألن        
ذلك من شأنه أن يزيد مـن تعقيـد الوضـع علـى أرض الواقـع.      

نظــــام رومــــا وبعــــد أن أشــــار إىل أن بلــــده لــــيس طرفــــا يف  
األساســي، الحــظ أن االســتثناءات الــواردة يف القــرار جتعــل       
تنفيــــذه شــــديد الصــــعوبة، وأدان احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة  

__________ 

 .١٥و  ١٤ تاناملرجع نفسه، الصفح  )١٢٢(

 ٨و  ٧(الــــدمنارك) والصــــفحتان  ٧املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١٢٣(
  (اليابــــــــــان)؛ والصــــــــــفحات ٨ة (الفلــــــــــبني)؛ والصــــــــــفح

(األرجنــتني)؛  ١٠و  ٩(اململكـة املتحــدة)؛ والصـفحتان    ١٠-٨
 ١٢و  ١١(فرنســـــا)؛ والصـــــفحتان   ١١و  ١٠والصـــــفحتان 

ــفحة  ــان) والصــــ ــدة)؛  (مج ١٢(اليونــــ ــا املتحــــ ــة ترتانيــــ هوريــــ
ــفحة ــفحة   ١٢ والصـ ــا) والصـ ــي)؛   ١٣(رومانيـ ــاد الروسـ (االحتـ
 .(بنن) ١٣والصفحة 

ــه،  )١٢٤( ــع نفسـ ــفحتان  املرجـ ــفحتان   ٨و  ٧الصـ ــبني)؛ والصـ  ٩(الفلـ
 .(بنن) ١٣(األرجنتني)؛ والصفحة  ١٠ و

 ١٢و  ١١(الــدمنارك)؛ والصــفحتان  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٢٥(
 .املتحدة) (مجهورية ترتانيا ١٢(اليونان) والصفحة 
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. كمـا أعـرب عـن    “لفرض االسـتعالء الثقـايف  ”باعتبارها أداة 
أسفه ألن اعتماد القرار قد حـدث يف وقـت كـان فيـه القضـاء      

اإلفــــالت  الســــوداين قــــد حقــــق تقــــدما كــــبريا يف مواجهــــة 
العقاب، وأعـرب عـن قناعتـه بـأن هـذا القضـاء قـادر متامـا          من

  .)١٢٦(على حماسبة ارمني
  

لسـة  اجلرئيس جملـس األمـن يف   الذي أدىل به  بيانال  

  ٢٠٠٥  مايو أيار/ ١٢املعقودة يف  ،٥١٧٧

ــة    ــودة يف  ٥١٧٦يف اجللســـــ ــايو  ١٢املعقـــــ أيار/مـــــ
 العــام ، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني ٢٠٠٥

عن املساعدة املقدمة من األمم املتحدة لبعثـة االحتـاد األفريقـي    
والتقريـــــر  )١٢٧(٢٠٠٥أيار/مـــــايو  ٣يف الســـــودان، املـــــؤرخ 

ــؤرخ    ــور، املـ ــأن دارفـ ــام بشـ ــني العـ ــهري لألمـ ــار/ ١٠الشـ  أيـ

  .)١٢٨(٢٠٠٥  مايو

ويف تقريــره عــن املســاعدة املقدمــة مــن األمــم املتحــدة   
رغـم   هسودان، ذكر األمني العام أنـ لبعثة االحتاد األفريقي يف ال

قيـام البعثـة بـدورها بفعاليـة يف املنـاطق الـيت تنتشـر فيهـا، فهـي          
ــور       ــا ليشــمل أراضــي دارف ــيع وجوده ــز لتوس حباجــة إىل تعزي
الشاسعة والوعرة. ورغم أن األمني العام ذكر أن بعثـة االحتـاد   

ميكنـــها أن تســـتمر يف االعتمـــاد علـــى  يف الســـودان األفريقـــي
يف  اخلـــارجي الـــذي تتلقـــاه مـــن بعثـــة األمـــم املتحـــدة الـــدعم 

__________ 

 .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢٦(

ــر  )١٢٧( ــة  التقريـ ــوارد يف الوثيقـ ــالقرار    S/2005/285 الـ ــال بـ ــدم عمـ املقـ
٢٠٠٥( ١٥٩٠(. 

، املقــدم عمــال بأحكــام    S/2005/305 الــوارد يف الوثيقــة   التقريــر  )١٢٨(
مــــــــن مــــــــن قــــــــرار جملــــــــس األ ١٦و  ١٣و  ٦الفقــــــــرات 

ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦ ــرار   ١٥)، والفق ــن الق )، ٢٠٠٤( ١٥٦٤م
مـــن  ١٢)، والفقـــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٤مـــن القـــرار  ١٧والفقـــرة 

 .)٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار 

ــم     الســودان ــة األم ــيت ميكــن لبعث ــه إىل أن املســاعدة ال ــد نب ، فق
ــع     املتحــدة أن تقــدمها تظــل حمــدودة ألن عليهــا أن تركــز مجي
مواردها واهتمامها على االنتشـار دعمـاً لتنفيـذ اتفـاق السـالم      

عـــرط خطـــر أو ختضـــع لضـــغوض للالشـــامل، وال ينبغـــي أن ت
موجب هلا أثناء مرحلة بـدء العمـل الدقيقـة. ولـذلك، ذكـر       ال

ميكـــن أن  الســـودان يفاألمـــني العـــام أن بعثـــة األمـــم املتحـــدة 
: ، مـن بينـها  امليـادين عـدد مـن   تساعد بعثة االحتاد األفريقي يف 

حتديد أفراد الشرطة املؤهلني وتقدمي الدعم هلم؛ وإعـداد خطـة   
اد األفريقي؛ وإسداء املشـورة  تنفيذية مفصلة لتوسيع بعثة االحت

التقنيـــــــة يف ميـــــــادين اللوجســـــــتيات والتخطـــــــيط واإلدارة 
يف والتدريب. وبعد أن هنأ األمني العام بعثة االحتـاد األفريقـي   

إجنـازات ملفتـة للنظـر يف ظـرف      ه مـن ا حققتـ مـ على  السودان
اليت تواجهها، دعـا الـدول األعضـاء     الكبرية وجيز رغم القيود

فريقــــي أن تقــــوم اآلن بتعــــيني األفــــراد الــــذين يف االحتــــاد األ
ــة  ــيلتحقون ببعث ــا مفوضــية االحتــاد      س ــاد األفريقــي؛ ودع االحت

األفريقــي إىل تعزيــز قــدرات التخطــيط واإلدارة لــدعم توســيع  
االحتـاد األفريقـي بالوسـائل     تزويد البعثة؛ وحث الشركاء على

  همته يف دارفور.الالزمة لالضطالع مب

بشـــــأن دارفـــــور املـــــؤرخ   ره الشـــــهري  ويف تقريـــــ  
، أفاد األمني العام بـأن حركـات التمـرد    ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٠

على حـد سـواء قـد انتـهكت االتفاقـات القائمـة،        وامليليشيات
ــث  ــز مواقعهــ    تواصــلحي ــة تعزي ــاورات بغي ــام مبن ــا  االقي بينم

األمـني . وبعد أن الحـظ  ابقـيت حمادثات السالم تراوح مكا 
ــوترات يف دار  ــام أن الت ــة    الع ــدت، حــث احلكوم ــد تزاي ــور ق ف

تبــدي بوضـوح قبوهلـا جلميـع قـرارات جملـس األمـن،         أن على
ــال    ت أنو ــوال وأفعـ ــى أقـ ــاون علـ ــة التعـ ــاس سياسـ ــل انعكـ كفـ

مسؤوليهـا على مجيـع املسـتويات. ولـذلك، خلـص إىل القـول      
بـــأن تلـــك األحـــداث أظهـــرت بوضـــوح أن معانـــاة الســـكان 

ــتم    ــا مل ي ــور ستتواصــل م ــدنيني يف دارف ــى   امل ــدم عل  إحــراز تق
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الصـعيد السياسـي، ودعـا مجيـع األطـراف املشـاركة يف اجلولــة       
  املقبلة من حمادثات أبوجا للسالم إىل أن تتحمل مسؤولياا.

واستمع الـس إىل إحاطـة مـن األمـني العـام املسـاعد         
لعمليــات حفــظ الســالم، الــذي أشــار إىل أن تقريــري األمــني   

يتعلــق بــالتقرير الشــهري  العــام يكمــل أحــدمها اآلخــر. وفيمــا 
ــة انعــدام     بشــأن دارفــور، أشــار إىل أن التقريــر يوضــح أن حال

طيلـة   اإلقلـيم اسـتمرت   االستقرار والعنف ومعانـاة املـدنيني يف  
، وأن التوصــل اىل حــل دائــم ســوف يتعــذر     الشــهر املنصــرم 

اشــتراك سياســي جــاد مــن قبــل األطــراف، يف إطــار    دون مــن
تقـدم ملمـوس، ودون تعزيـز     يعملية أبوجـا، الـيت مل تشـهد أ   

ــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان بشــكل كــبري يف األجــل        بعث
ــن      ــة م ــالتقرير بشــأن املســاعدة املقدم ــق ب القصــري. وفيمــا يتعل

ــة االحتــاد األفريقــي   يف الســودان، أشــار  األمــم املتحــدة إىل بعث
ساعد إىل أن جملس السلم واألمن التابع لالحتـاد  املاألمني العام 

البعثـة بـأكثر   قـوام  نيسان/أبريل، توسيع  ٢٨ي قرر، يف األفريق
 عــددا مــن ضــعف. وكــان األمــني العــام قــد اقتــرح أيضــاالمــن 

اــاالت الــيت ميكــن فيهــا لألمــم املتحــدة تــوفري بعــض الــدعم    
الحتاد األفريقي، وقبلـت مفوضـية االحتـاد األفريقـي بترتيبـات      ل

ي اختـاذ كـل   . وذكـر أنـه ينبغـ   ا الـدعم األمم املتحدة لتقدمي هـذ 
اخلطوات املمكنة لضمان حصول بعثـة االحتـاد األفريقـي علـى     

  .)١٢٩(الدعم الالزم من املاحنني ليتم توسيعها بسرعة وفعالية

ــة و   ــودة يف ٥١٧٧يف اجللســـ ــايو  ١٢، املعقـــ أيار/مـــ
، واصـــل الـــس النظـــر يف تقريـــر األمـــني العـــام عـــن  ٢٠٠٥

اد األفريقـي يف  املساعدة املقدمة مـن األمـم املتحـدة لبعثـة االحتـ     
والتقريـر الشـهري    )١٣٠(٢٠٠٥أيار/مـايو   ٣السودان، املـؤرخ  
__________ 

)١٢٩(  S/PV.5176 ٥-٢، الصفحات. 

)١٣٠(  S/2005/285. 

. )١٣١(٢٠٠٥أيار/مـايو   ١٠لألمني العام عن دارفـور، املـؤرخ   
ــس    ــم الـ ــان باسـ ــدامنرك) ببيـ ــس (الـ ــيس الـ ، )١٣٢(وأدىل رئـ

  مجلة ما أورده الس يف بيانه أنه:  ويف

د األفريقـي يف  د بالدور الريادي احليوي الذي يؤديه االحتـا يشي  
 ،يــد نتــائج بعثــة التقيــيم املشــتركة يؤامليــدان. و دارفــور وبعمــل بعثتــه يف

ــابع      يؤو ــس الســالم واألمــن الت ــا جمل ــذي اختــذه الحق ــرار ال ــد أيضــا الق ي
ــاد األفريقـــي يف لال ــان/ ٢٨حتـ ــه   ٢٠٠٥ أبريـــل نيسـ ــراد بعثتـ ــادة أفـ بزيـ
  ؛٢٠٠٥فردا حبلول اية أيلول/سبتمرب  ٧ ٧٣١دارفور إىل   يف

رحــب بالنشـــر اجلــاري لبعثـــة األمــم املتحـــدة يف الســـودان    يو  
ــة االحتــاد      ــة وبعث ــوثيقني بــني تلــك البعث ويتطلــع إىل التنســيق والتعــاون ال

  ؛األفريقي يف السودان

ــة جلهــود       يو   ــادة تنســيق املســاعدة الدولي ــى أمهيــة زي شــدد عل
قيـام  االحتاد األفريقي يف دارفور وعلى استعداد األمـم املتحـدة ملواصـلة ال   

  بدور رئيسي.
  

املعقـودة   ،٥٢١٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٥ هحزيران/يوني ٢٩يف 

ــودة يف ٥٢١٦ويف اجللســة    ــه  ٢٩، املعق حزيران/يوني
ــات، اســتمع     ٢٠٠٥ ــس ببيان ــا أعضــاء ال ــدل فيه ــيت مل ي ، ال

الــس إىل إحاطـــة قــدمها املـــدعي العــام للمحكمـــة اجلنائيـــة    
يس (فرنسا) انتباه الس إىل رسـالة مؤرخـة   الرئ الدولية. وجه

موجهــة مــن األمــني العــام إىل  ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير  ٣١
ــة      ــق الدولي ــة التحقي ــر جلن ــل ــا تقري رئــيس جملــس األمــن، حيي

  .)١٣٣()٢٠٠٤( ١٥٦٤بشأن دارفور عمال بالقرار 
__________ 

)١٣١(  S/2005/305. 

)١٣٢(  S/PRST/2005/18. 

)١٣٣(  S/2005/60. 
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، يف احملكمـة بـدأت   املدعي العـام أن  فاديف إحاطته، أو  
)، عمليــــة واســــعة ٢٠٠٥( ١٥٩٣رار أعقــــاب اعتمــــاد القــــ

النطــاق جلمــع املعلومــات والتحليــل وتقيــيم مقبوليــة القضــايا.   
) إىل ٢٠٠٥( ١٥٩٣وأضاف أنه ال بد من حتويل لغـة القـرار   

جملــس  اطــالع أن واقــع يف أقــرب وقــت ممكــن، وشــدد علــى  
. ومشاركته فيها يتسمان بأمهية بالغـة  تلك املسائل علىاألمن 

الة يف دارفور إىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة   والحظ أن إحالة احل
مســتقال ونزيهــا للعدالــة يف اجلهــود دوليــا أدخلــت عنصــرا قــد 

الدولية واإلقليمية اجلماعيـة الراميـة إىل إـاء أعمـال العنـف يف      
حتديـد  ى لـ عبشـكل عاجـل    سـيعمل  دارفور، وذكـر أن مكتبـه  

يم األفــراد الــذين يتحملــون أكــرب مســؤولية عــن اجلــرائم وتقيــ   
  .)١٣٤(مقبولية القضايا املختارة

  
املعقـودة   ،٥٢٣١املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٢يف 

 /متـــــوز  ٢٢املعقـــــودة يف   ،)١٣٥(٥٢٣١يف اجللســـــة    

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٥ يوليــه
ــهري ب  ــام الشــــ ــؤرخ  العــــ ــور املــــ ــأن دارفــــ ــوز/ ١٨شــــ  متــــ

أن احلالـة   هاألمـني العـام يف تقريـر   . والحـظ  )١٣٦(٢٠٠٥ يوليه
ز احـر نـه مت إ وأ ،العامة يف دارفور قد حتسـنت بشـكل ملحـوظ   

تقدم يف جماالت الشؤون اإلنسانية واألمن وحقـوق اإلنسـان.   
__________ 

)١٣٤(  S/PV.5216 ٥-٢، الصفحات. 

 حزيــران/  ٢٩يف  كجلســة خاصــة  املعقــودة ٥٢١٧يف اجللســة   )١٣٥(
ــه ــام    ٢٠٠٦ يوني ــدعي الع ــدمها امل ــس إىل إحاطــة ق ، اســتمع ال

 آلراء.ل تبادالأجرى للمحكمة اجلنائية الدولية و

م عمــال بأحكــام   ، املقــد S/2005/476 الــوارد يف الوثيقــة   التقريــر  )١٣٦(
 ١٥٥٦مــــن قــــرار جملــــس األمــــن     ١٦و  ١٣و  ٦الفقــــرات 

)، والفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٦٤مــن القــرار  ١٥)، والفقــرة ٢٠٠٤(
مـــن القـــرار   ١٢)، والفقـــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٤مـــن القـــرار   ١٧

٢٠٠٥( ١٥٩٠(. 

االعتـراف بالعقبـات املتبقيـة     غري أنه أضـاف أن مثـة حاجـة إىل   
مضايقة العاملني يف جمـال تقـدمي    وهي تشمل وتذليلها بسرعة،

ة يف جنــوب دارفــور، واحلالــة األمنيــة ككــل، واإلفــالت املعونــ
من العقاب ونزع السالح. وبعد أن أقر األمني العام بأن نشـر  
بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي قـــد ســـاعد علـــى اســـتعادة الثقـــة،        

 ، رغــم أــا تقــع علــى املســؤولية عــن محايــة الســكان  أن ذكــر
ة عــاتق الســلطات احملليــة، فــإن توســيع نطــاق التعــاون مــع بعثــ 

الوضــع  فقــط  االحتــاد األفريقــي يف الســودان ميكــن أن يعــزز      
األمـــين ميـــدانيا. ويف اخلتـــام، رحـــب األمـــني العـــام بـــاملوقف   
اإلجيـايب للسـلطات الـيت أبــدت اسـتعدادها لتعزيـز التعـاون مــع       
اتمــع الــدويل وقــادة األشــخاص املشــردين داخليــا مــن أجــل  

تواجـــه التصـــدي للتحـــديات الـــيت  إقامـــة شـــراكة حقيقيـــة يف
  السكان املدنيني يف دارفور.

واستمع الس إىل إحاطة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني       
العام ورئيس بعثة األمـم املتحـدة يف السـودان. وبعـد أن أشـار      
املمثــل اخلــاص إىل أن النــهج الــذي يتبعــه جملــس األمــن يســتند  

اآلثـــار اإلجيابيـــة الـــيت أحـــدثها اتفـــاق الســـالم الشـــامل يف  إىل
راع األخـرى يف السـودان، أكـد أن هـذا االتفـاق      حاالت الصـ 

ــه  ــر متضــاعف بســرعة ”كــان ل ــة  “أث ــأن اجلول ــاد ب ، حيــث أف
حمادثـات أبوجـا حققـت تقـدما وأدت إىل توقيـع       اخلامسة مـن 

ــة.      ــذي سيشــكل أساســا للمفاوضــات املقبل ــادئ ال إعــالن املب
حــث األطــراف علــى أن تبــذل قصــارى جهــدها،       ،ولــذلك

بالنسـبة  ونفيذ االتفاق تنفيذا تاما. برغم التحديات، من أجل ت
ــاد     ــم املتحــدة يف الســودان، أف ــة األم ــأن إىل بعث ــة تنشــر  ب البعث

واجـه عـددا   تباستمرار قـدرا العسـكرية علـى الـرغم مـن أـا       
مــن الصــعاب تشــمل، يف مجلــة أمــور، تــأخر بعــض الــدول        
األعضــــاء يف تقــــدمي إســــهاماا، وانعــــدام البنيــــة التحتيــــة يف 

األحـــوال املناخيـــة. وبعـــد أن أشـــار املمثـــل   الســـودان وســـوء
بـدأ مـن سـنة يعـاجل املشـكلة       اخلاص إىل أن اتمع الـدويل قـد  

الســودانية باســتراتيجية شــاملة، تتــألف مــن الفصــول اإلنســاين 
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والسياسي والعسكري، أعـرب عـن اعتقـاده بـأن إجـراء تغـيري       
 يف االستراتيجية ليس مطلوبا، لكنه أكد أن مـا يتسـم باألمهيـة   
ــافة    ــزام بإضـ ــتراتيجية وااللتـ ــو تكثيـــف تلـــك االسـ ــة هـ احلامسـ

  .)١٣٧(اقتصادي إليها  فصل
  

لسـة  اجلرئيس جملـس األمـن يف    الذي أدىل به بيانال  

  ٢٠٠٥ أغسطس آب/ ٢املعقودة يف  ،٥٢٤٥

ــة    ــودة يف  ،٥٢٤٥يف اجللســ ــطس ٢املعقــ  آب/أغســ

ــيت دعــي ممثــل الســودان إىل   ٢٠٠٥ املشــاركة فيهــا، أدىل   ، ال
. ويف مجلـة مـا أورده   )١٣٨((اليابان) ببيان باسـم الـس   الرئيس

  الس يف البيان أنه:

يعرب عن عميق أسفه ملصرع النائـب األول لـرئيس مجهوريـة      
قرنـق دمبيـور نتيجـة لـتحطم طـائرة هليكـوبتر يف        السودان، السيد جون

أبدتـه األطـراف يف السـودان مـن      مـا  ؛ ويثين على٢٠٠٥متوز/يوليه  ٣٠
لتزام مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق السـالم الشـامل يف السـودان        مثابرة وا

وظهــور األمــل يف مســتقبل جديــد؛ ويــدعو مجيــع الســودانيني إىل إحيــاء 
  ؛ذكراه باستعادة السالم واهلدوء يف مجيع أحناء السودان

يشــدد علــى أال يعــوق مصــرع الســيد قرنــق كفــاح الشــعب   و  
يشـجع الشـعب السـوداين    السوداين من أجل حتقيـق العدالـة والكرامـة؛ و   

  على جتنب العنف واحلفاظ على السالم رغم أحزانه؛

يكرر مـن جديـد تصـميمه علـى مسـاعدة الشـعب السـوداين        و  
تعزيــز املصــاحلة الوطنيــة، وتســوية الصــراعات يف   يف جهــوده الراميــة إىل

مجيع أحناء البلد، وبنـاء سـودان    دارفور، واستعادة السالم واالستقرار يف
  د.مزدهر وموح

  
__________ 

)١٣٧(  S/PV.5231 ٦-٢، الصفحات. 

)١٣٨(  S/PRST/2005/38. 

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٢٧القرار   

ــته  ــول/ ٢٣ املعقــــــودة يف ،٥٢٦٩يف جلســــ  أيلــــ

  ٢٠٠٥  سبتمرب

ــته    ــودة يف  ،٥٢٦٩يف جلسـ ــبتمرب  ٢٣املعقـ أيلول/سـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

. ويف )١٣٩(٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب   ١٢عــن الســودان، املــؤرخ   
ــذي    ــذا التقريــر ال ــة يف البلــد،     ه ــا للحالــة العام يتضــمن تقييم

الحظ األمني العـام أن تنفيـذ اتفـاق السـالم الشـامل ميضـي يف       
مســاره الصــحيح، رغــم أن تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة  
واجــه بعــض الصــعوبات. وأعــرب األمــني العــام عــن األســف   

نتيجـة موعـة مـن    يف السودان لتأخر نشر بعثة األمم املتحدة 
جســتية واإلداريــة، وأوصــى بتمديــد واليــة البعثــة املشــاكل اللو

  .أخرى شهرا ١٢لفترة 

ــس إىل مشــروع       ــاه ال ــبني) انتب ــرئيس (الفل ــه ال ووج
ــرار ــرح للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع دون مناقشــة    )١٤٠(ق ؛ طُ

)، ومبوجبــه قــرر الــس مجلــة ٢٠٠٥( ١٦٢٧بوصــفه القــرار 
  أمور منها:

ــدة      ــم املتحــ ــة األمــ ــة بعثــ ــدد واليــ ــودان أن ميــ ــىت يف الســ حــ
  اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛  ، مع٢٠٠٦آذار/مارس   ٢٤

أن يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقارير إىل الس مـرة كـل     
ثالثة أشهر عن تنفيذ واليـة البعثـة، مبـا يف ذلـك عملـها مـن أجـل تعزيـز         

  .جهود بعثة االحتاد األفريقي يف السودان لتشجيع السالم يف دارفور
  

__________ 

)١٣٩(  S/2005/579. 

)١٤٠(  S/2005/599. 
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لسـة  اجلرئيس جملـس األمـن يف    الذي أدىل به يانبال  

 تشــــــــــــرين األول/ ١٣عقــــــــــــودة يف امل ،٥٢٧٧

  ٢٠٠٥  أكتوبر

تشــــــــرين  ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٢٧٧يف اجللســــــــة   
، أدىل الــرئيس (رومانيــا) ببيــان باســم    ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٤١(الس

تقـارير الــواردة مـؤخرا عــن تزايــد   يعـرب عــن بـالغ قلقــه إزاء ال    
العنـف يف دارفــور، ويصـر علــى أن تتقيـد مجيــع األطـراف تقيــدا صــارما     

  باتفاقات وقف إطالق النار السابقة؛

ن بشدة اهلجمات الـيت شـنتها اجلماعـات املسـلحة وقتلـت      يدي  
ث مجيـع األطـراف علـى كفالـة وصـول      حيـ فيها حفظة سالم ومدنيني؛ و

  دارفور؛ املساعدة اإلنسانية إىل

ذكِّر يـ ، ويف السـودان  عرب عن دعمه لبعثـة االحتـاد األفريقـي   ي  
بأنــه جيــب علــى احلكومــة الســودانية وحركــات متمــردي دارفــور اختــاذ   
اخلطــوات الالزمــة لتيســري انتشــار بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان        

  وممارسة مهامها بفعالية؛

ع أحنــاء  يظــل ملتزمــا التزامــا راســخا بقضــية الســالم يف مجيــ        
  ث مجيع األطراف على إبرام اتفاق سالم دون تباطؤ.حيالسودان، و

  
املعقـودة   ،٥٣٢١املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٣يف 

كــــــــانون  ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٣٢١يف اجللســــــــة   
ــمرب  ــس   ٢٠٠٥األول/ديسـ ــاء الـ ــا أعضـ ــدل فيهـ ــيت مل يـ ، الـ

ــس   ــات، اســتمع ال ــني ، حبببيان ــام ضــور األم ــة  ،الع إىل إحاط
  قدمها املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية.

املــدعي العــام  يف ســياق التقريــر الشــفوي الــذي قدمــه  
خـر تقريـر قدمـه    آاحملكمـة منـذ    عن األنشطة اليت اضطلعت ا

__________ 

)١٤١(  S/PRST/2005/48. 

حزيران/يونيـه   ١إىل الس، ذكر أنه منذ بـدء التحقيقـات يف   
وىل من التحقيق، اليت تتمثـل يف  ، بدأ مكتبه املرحلة األ٢٠٠٥

كبـت يف  دعى أـا ارت مجع احلقائق املتصلة بعامل اجلرائم الـيت يـ  
دارفور وباجلماعات واألفراد املسـؤولني عـن تلـك اجلـرائم. مث     
قال إن املرحلة الثانية من التحقيق ستركز على عدد خمتار مـن  
احلــوادث اإلجراميــة وعلــى األشــخاص الــذين يتحملــون أكــرب 
مسؤولية عن تلك احلوادث. وأفاد املدعي العام أنه بـالنظر إىل  
مناخ انعدام األمـن السـائد وغيـاب نظـام فعـال للحمايـة، فـإن        
أنشطة التحقيـق متـت حـىت اآلن خـارج دارفـور، وأُحـرز فيهـا        
تقـدم كــبري رغـم تلــك القيــود. وأفـاد أنــه بعـد إنشــاء حكومــة     

ــدة الوطنيــــة يف   ــبتمرب  ٢٢الوحــ وخــــالل ، ٢٠٠٥أيلول/ســ
يتقـدم مكتـب    املرحلة الـيت مهـدت لتلـك الفتـرة االنتقاليـة، مل     

، إليــه املــدعي العــام بطلبــات رمسيــة للســودان لتقــدمي املســاعدة 
ولكن اسـتمرت االتصـاالت مـع السـلطات السـودانية يف هـذا       

ــق يف    ــام أن التحقيـ ــدعي العـ ــتذكر املـ ــأن. واسـ ــة يف  الشـ احلالـ
ال العنـف واجلهـود   دارفور كان جيري يف سياق اسـتمرار أعمـ  

ــال      ــدة لالنتق ــة معق ــأمني الســالم، فضــال عــن عملي املتعــددة لت
ــي باحلساســية     ــه سيســتمر يف التحل السياســي، وذكــر أن مكتب
حنـــو تلـــك الـــديناميات ويـــدرك يف الوقـــت نفســـه حقيقـــة أن  
احملاسبة على أخطر اجلرائم اليت يزعم أـا ارتكبـت يف دارفـور    

م الفعـــال واالنتقـــال تشـــكل عنصـــرا أساســـيا لتحقيـــق الســـال 
الفعال. لذلك، اختتم قـائال إن مكتبـه بعـد أن اختـذ اخلطـوات      
األوىل حنو إقامة عالقـة تعاونيـة، وإنـه سيسـعى خـالل املرحلـة       
املقبلة إىل مزيد من املسـاعدة والتعـاون مـن حكومـة السـودان      

  .)١٤٢(فيما يتعلق بعملية تقصي احلقائق ومجع األدلة
  

__________ 

)١٤٢(  S/PV.5321 ٥-٢، الصفحات. 
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جملس األمـن يف جلسـته    الذي اختذه ١٦٥١القرار   

ــانون األول/ديســـمرب  ٢١املعقـــودة يف  ،٥٣٤٢ كـ

  الرئيس ذي أدىل بهوالبيان ال ٢٠٠٥

كـــــانون  ٢١املعقـــــودة يف  ،)١٤٣(٥٣٤٢يف اجللســــة    
ــدة)  ٢٠٠٥األول/ديســـمرب  ــة املتحـ ــرئيس (اململكـ ــه الـ ، ووجـ

، طـرح للتصـويت واعتمـد    )١٤٤(انتباه الس إىل مشروع قـرار 
ــاع ودون مناق ــرار  باإلمجـ ــفه القـ ــة بوصـ )، ٢٠٠٥( ١٦٥١شـ

الذي قرر مبوجبه الس، متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن    
  ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

ــالقرار       ١٥٩١أن ميـــدد واليـــة فريـــق اخلـــرباء املعـــني عمـــال بـ
، وأن يطلــب إىل األمــني العــام  ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٢٩) حــىت ٢٠٠٥(

  زمة؛اختاذ التدابري اإلدارية الال

وأن يطلب إىل فريـق اخلـرباء أن يقـوم قبـل انتـهاء فتـرة واليتـه          
ــة املنشــأة      ــق اللجن ــر وتوصــيات إىل جملــس األمــن، عــن طري بتقــدمي تقري

)، عــن تنفيــذ التــدابري ٢٠٠٥( ١٥٩١أ) مــن القــرار ( ٣عمــال بــالفقرة 
) ٢٠٠٥( ١٥٩١مــن القــرار  ٧و  ٦و  ٣املفروضــة مبوجــب الفقــرات  

  )؛٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار  من ٨و  ٧والفقرتني 

وبعـــد اعتمـــاد مشـــروع القـــرار، أدىل الـــرئيس ببيـــان   
  أورده الس يف البيان أنه:  . ويف مجلة ما)١٤٥(باسم الس

رحــب جملــس األمــن ببــدء اجلولــة الســابعة حملادثــات الســالم،  ي  
فيما بني األطـراف السـودانية بشـأن دارفـور يف أبوجـا، وهـي احملادثـات        

  دة االحتاد األفريقي؛اليت تدور حتت قيا
__________ 

ــانون  ١٣، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٥٣٢٢يف اجللســـة   )١٤٣( كـ
إحاطـة قـدمها املـدعي     ، استمع الس إىل٢٠٠٥األول/ديسمرب 

 .آلراءل أجرى تبادال بناءالعام للمحكمة اجلنائية الدولية و

)١٤٤(  S/2005/812. 

)١٤٥(  S/PRST/2005/67. 

مجيع أطراف الصراع إىل الوفاء بالتزاماـا بشـأن إبـرام     ودعوي  
ــة      ــد مــن التــأخري. ويطالــب كاف اتفــاق عــادل وكامــل للســالم دون مزي
األطراف بنبذ العنـف ووضـع حـد للفظـائع املرتكبـة علـى أرض الواقـع،        

  وال سيما ما يرتكب منها ضد املدنيني؛

الســــودان وحركــــة العــــدل طالــــب حركــــة/جيش حتريــــر وي  
واملساواة وحكومة السودان بالتوقف فورا عن ممارسة العنـف واالمتثـال   
التفــاق جنامينـــا لوقـــف إطــالق النـــار وإزالـــة معوقــات عمليـــة الســـالم    

ودان والتعـاون التــام مـع بعثــة االحتـاد األفريقــي، وأن تـرتع حكومــة الســ    
  ؛سيطرا  سالح امليليشيات وتضعها حتت

بتقــدمي املســؤولني عــن انتــهاكات حقــوق     طالــب كــذلك  وي  
  ؛إبطاء  اإلنساين الدويل إىل العدالة دوناإلنسان والقانون 

كــد جمـــددا عزمــه علـــى االســتفادة الكاملـــة مــن التـــدابري     ويؤ  
القائمـــة مبوجـــب قـــرارات جملـــس األمـــن ذات الصـــلة الصـــادرة بشـــأن  
 السـودان، ممــا يشــمل حماســبة املســؤولني عــن العنــف وانتــهاكات احلظــر 

  املفروض على توريد السالح ومن يعرقلون عملية السالم؛

ناشــد املــاحنني أن يواصــلوا دعمهــم للجهــود احلامســة الــيت       وي  
مـن أجـل استئصـال العنـف يف     يف السودان يبذهلا االحتاد األفريقي وبعثته 

ــوفري املســاعدات اإلنســانية      ــاة شــديدة وت ــيت تشــهد معان هــذه املنطقــة ال
دنيني املتضــررين مــن احلــرب يف دارفــور وعــرب  احليويــة للماليــني مــن املــ 

  احلدود يف تشاد.
  

املعقـودة   ،٥٣٤٤املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٣يف 

كــــــــانون  ١٣املعقــــــــودة يف  ،٥٣٤٤يف اجللســــــــة   
جــدول أعمالـــه تقريـــر   ، أدرج الـــس يف٢٠٠٦الثاين/ينــاير  

كـانون األول/ديسـمرب    ٢١األمني العام عن السودان، املـؤرخ  
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ــن دارفــور،      )١٤٦(٢٠٠٥ ــام ع ــر الشــهري لألمــني الع ، والتقري
  .)١٤٧(٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٣املؤرخ 

ــه   هاألمـــني العـــام يف تقريـــرالحـــظ    عـــن الســـودان أنـ
زالــت هنــاك شــواغل جــادة بشـــأن تنفيــذ االتفــاق الشــامل  مــا

سـوم  للسالم، بـالرغم مـن سيــر العمليـة السلميــة يف اخلـط املر      
وذكّر األطراف أنـه يـتعني عليهـا أن تـدرك أنـــه ال بـديل        ،هلـا

وبشــكل  ديــةإلطــار االتفــاق الشــامل، الــذي يــتعني تنفيــذه جب 
كامل. وفيما يتعلق جبنوب السـودان، الحـظ األمـني العـام أن     
ـــر قلقـــا متزايــــدا، وحـــث    ـــألة تثيـ ـــى أيضــــا مسـ األمـــن أضحـ

ـــوب الســ    ــة جن ــة وحكوم ـــة الوحــدة الوطني ــى حكوم ودان عل
ــوفري       ــاك، ولت ــن هن ــدابري املناســبة ملعاجلــة مســـألة األم اختــاذ الت
احلماية للسكان املدنيـيـن ومـوظفي األمـم املتحـدة واملنظمـات     
غـــري احلكوميـــة يف املنـــاطق الـــيت ينشــــط فيهـــا جيــــش الـــرب  
للمقاومة واموعات املسلحـة األخرى. وفيمـا يتعلـق باحلالـة    

 حســنيلعــام أنــه جيــب التعجيــل بت يف دارفــور، الحــظ األمــني ا
ــه جيـــب أيضــا تكثيــف اجلهــود     ـــة يف امليــدان، وأن ــة األمني احلال

ــن  خــالل ــة الســابعة م  أبوجـــا مــن أجــل يف فاوضــات امل اجلول
ســالم سياســي دائــم، مبــا يف ذلــك التوصــل إىل       التوصــل إىل

  وقف دائم إلطالق النار.

يف تقرير األمـني العـام الشـهري عـن دارفـور املـؤرخ       و  
ــانون األول/ديســمرب   ٢٣ ــني ، أ٢٠٠٥ك ــام بــأن   فــاد األم الع

احلالة يف دارفور شهدت تدهورا ملحوظا منـذ أيلول/سـبتمرب،   
__________ 

 ١١، املقـدم عمـال بـالفقرة    S/2005/821 الوارد يف الوثيقـة  التقرير  )١٤٦(
 .)٢٠٠٥( ١٥٩٠ن قرار جملس األمن م

، املقــدم عمــال بأحكــام    S/2005/825الــوارد يف الوثيقــة   التقريــر   )١٤٧(
 ١٥٥٦مــــن قــــرار جملــــس األمــــن     ١٦و  ١٣و  ٦الفقــــرات 

)، والفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٦٤مــن القــرار  ١٥)، والفقــرة ٢٠٠٤(
مـــن القـــرار   ١٢)، والفقـــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٤مـــن القـــرار   ١٧

٢٠٠٥( ١٥٩٠(. 

إىل احملكمــة  الــةرغــم اعتمــاد تــدابري حمــددة اهلــدف وإحالــة احل 
اجلنائيــة الدوليــة، مبــا يف ذلــك زيــادة عــدد العناصــر الفاعلــة يف  

القبائـل، ودخـول   الصراع، وزيادة عدد االشتباكات فيما بـني  
عناصـــر مزعزعـــة لالســـتقرار مـــن تشـــاد، وتصـــاعد حـــاالت  

جديـد أن الغالبيـة    اللصوصية. وبعد أن أكـد األمـني العـام مـن    
 أنالعظمــى مــن امليليشــيات املســلحة مل يــتم نــزع ســالحها، و 

أية خطوات كـبرية حنـو تقـدمي أي مـن قـادة       تتخذ مل احلكومة
اكمــة أو حــىت حتديــد احمل امليليشــيات أو مــرتكيب اهلجمــات إىل

منــاخ اإلفــالت مــن العقــاب،  شــيوع هويتــهم، ممــا يســهم يف  
حكومة السـودان بشـدة علـى اختـاذ خطـوات حامسـة يف        حث

هذا الصدد. وبعد أن استذكر األمني العـام أن احلـل السياسـي    
ــدة   ــة املطــاف  ســيكون هــو الوســيلة الوحي لوضــع حــد   يف اي

داخلـي بـالعودة،   للعنف والسماح لنحو مليوين الجئ ومشرد 
وجيـب أن تكـون حامسـة،     جـدا  ذكر أن حمادثات أبوجا مهمـة 

املرحلـة  على الـرغم مـن الصـعوبات الـيت جـرت مواجهتـها يف       
األمـني العـام أن    يف ختام تقريره، أكدللمباحثات. و يةالتمهيد

تواجـد   جنـب مـع   جنبـا إىل  اجلهود السياسـية ينبغـي أن متضـي   
الوضـع األمــين املتــدهور   أمـين معــزز، يكــون مـن شــأنه معاجلــة  
ــم،   ــع بشـــكل مالئـ ــى أرض الواقـ ــرار رحـــب بوعلـ ــاد قـ االحتـ

األفريقي قيادة بعثة تقييم ثانية، مبشاركة الشـركاء الرئيسـيني،   
مبا يف ذلك فريق من األمم املتحـدة، يف حماولـة لتحديـد كيفيـة     

  املضي قدماً.

اســتمع الــس إىل إحــاطتني قــدمهما املمثــل اخلــاص و  
ام للسودان ورئيس بعثة األمم املتحدة يف السـودان،  لألمني الع

واملبعـــوث اخلـــاص لالحتـــاد األفريقـــي حملادثـــات الســـالم بـــني  
  .)١٤٨(األطراف السودانية بشأن الصراع يف دارفور

__________ 

 .حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان  )١٤٨(
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ذكـــر املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام للســـودان، يف        
إحاطته، أنه نظرا لعدم الوفاء باملوعد النـهائي احملـدد يف أبوجـا    

، ٢٠٠٥ىل اتفاق سالم بشأن دارفور قبل ايـة عـام   للتوصل إ
عاد النظر يف استراتيجية حتقيق السـالم يف دارفـور.   ي فينبغي أن

ــاق      ــزم بالتوصــل إىل اتف ــا أن تلت ــي هل وأكــد أن األطــراف ينبغ
خالل اجلولة السابعة من احملادثـات وأنـه ميكنـها أن تـتعلم مـن      

 هالم الشامل. وقال إنـ ا التوصل إىل اتفاق الس الكيفية اليت مت
ــاق الشــامل، كــان التوصــل إىل    ــة االتف ــاق مســتمر   يف حال اتف

ــلة       ــبق ملواصـ ــرط املسـ ــو الشـ ــار هـ ــالق النـ ــف إطـ ــم لوقـ ودائـ
ــرغم     ــروة. وب ــادل للســلطة والث ــع الع املفاوضــات بشــأن التوزي

 يف اجلهود املثرية لإلعجاب الـيت بذلتـها بعثـة االحتـاد األفريقـي     
إىل املـوارد والوسـائل الكافيـة ملنـع     ، اليت كانت تفتقر السودان

اهلجمات على املدنيني، فقد أبلغ املمثـل اخلـاص بـأن الفوضـى     
تســود احلالــة األمنيــة يف دارفــور، وأنــه بــالنظر إىل الــوراء، إىل   
ــتراتيجية       ــور يتضــح أن اس ــل يف دارف ــن القت ــالث ســنوات م ث

ينبغـي أن توجـد    السالم قد منيت بالفشل. وبالتـايل، رأى أنـه  
األرض قوة أمنية أكبــر بكثيــر مـــن القـــوة احلاليــــة وأن  على 

تكـــون هـــذه القـــوة قـــادرة علـــى الـــدفاع عـــن نفســـها وردع  
اهلجمات على املدنيني، وأن تبقى فترة كافية خللق الثقـة، وأن  
يستمر بقاؤها لفتـرة تصـل إىل أربـع سـنوات بعـد التوصـل إىل       

بغــي أيضــا أن  اتفــاق ســالم وأن تكــون واليتــها واســعة. وين    
من ج موحـد جتـاه دارفـور يتضـمن      أصيال تكون القوة جزءا

ــية والقانون  ــانية والسياسـ ــةاألدوات اإلنسـ ــة حبو يـ ــوق املتعلقـ قـ
  .)١٤٩(اإلنسان، وإعادة البناء، والتنمية االقتصادية

ويف مالحظاتــــه، عــــرض املبعــــوث اخلــــاص لالحتــــاد   
شــأن  األطــراف الســودانية ب  األفريقــي حملادثــات الســالم بــني   

الصــراع يف دارفــور تقييمــا للمفاوضــات اجلاريــة يف أبوجــا.      
__________ 

)١٤٩(  S/PV.5344 ٦-٢، الصفحات. 

والحظ أن املفاوضات قـد اتسـمت مبسـتوى غـري مقبـول مـن       
عــدم املرونــة والتشــكك مــن جانــب األطــراف، وأعــرب عــن   
أسفه ألن احلركات تنظر إىل حمادثات السالم باعتبارهـا حلبـة   

ه تبـار باعميـدان املعركـة    تنظـر إىل  تكتيكية، ويف الوقت نفسـه 
جديـد حملادثـات السـالم يف     احللبة االستراتيجية. ولتوفري زخـم 

أبوجــا، اقتــرح املبعــوث مــا يلــي كطريقــة للمضــي إىل األمــام:  
ضــمان فعاليــة اآلليــات املنشــأة لتنفيــذ وقــف إطــالق النــار    (أ)

ــراف   ــد لألطـ ــانية؛ و (ب) التأكيـ ــراض إنسـ ــأن  ألغـ ــس بـ جملـ
وجــا يــؤخر التقــدم األمــن، إذا مــا ظــل جهــا إزاء حمادثــات أب

لها املســؤولية عــن إطالــة معانــاة شــعبها، حنــو التســوية، ســيحم
سيســـتخدمها فعليـــا   وســـيهدد باســـتخدام أداة اجلـــزاءات أو  

بطريقـة موثوقــة وواضــحة؛ و (ج) ضـمان االتســاق والتنســيق   
البلدان ااورة الـيت تيسـر عمليـة السـالم والوسـاطة،       فيما بني

اهرييـــــة العربيـــــة الليبيـــــة؛ مال ســـــيما إريتريـــــا وتشـــــاد واجل
الظروف اخلارجية الـيت تسـبب القلـق، أال وهـي      معاجلة (د) و

ات والتـــوتر بـــني تشـــاد والســـودان؛    احلالـــة الراهنـــة للعالقـــ  
ــ و ــركاء   )ـ(هـ ــز دور الشـ ــالم؛   تعزيـ ــة السـ ــدوليني يف عمليـ الـ
ـــ  (و) و ــوفري التمويـ ــمان تــ ــالم؛  ضــ ــات الســ ل الــــالزم حملادثــ
ــ (ز) و يف الســــودان اد األفريقــــي تعزيــــز وجــــود بعثــــة االحتــ

  .)١٥٠(وإمكانياا على األرض
  

لسـة  اجلرئيس جملـس األمـن يف    الذي أدىل به بيانال  

  ٢٠٠٦  فرباير شباط/ ٣املعقودة يف  ،٥٣٦٤

 شــــــباط/ ٣املعقــــــودة يف  ،)١٥١(٥٣٦٤يف اجللســــــة   

، أدىل الــرئيس (الواليــات املتحــدة) ببيــان باســم ٢٠٠٦ فربايــر
  ده الس يف البيان أنه:. ويف مجلة ما أور)١٥٢(الس

__________ 

 .١١-٦ تاملرجع نفسه، الصفحا  )١٥٠(

ــانون  ١٣، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٥٣٤٥يف اجللســـة   )١٥١( كـ
، اسـتمع الـس إىل إحـاطتني قـدمهما املمثـل      ٢٠٠٦/يناير الثاين
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يشيد باجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي من أجـل إجنـاز نشـر      
السـودان ومسـامهته الكـبرية يف يئـة بيئـة آمنـة        بعثة االحتـاد األفريقـي يف  

  للمدنيني واحلالة اإلنسانية يف دارفور؛

حيـيط علمــا بالبيــان الصـادر عــن جملــس السـالم واألمــن التــابع      
الــذي أعــرب فيــه   ٢٠٠٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٢ ألفريقــي يفلالحتــاد ا

ــة االحتــاد       ــل بعث ــدأ، لتحوي الــس األفريقــي عــن دعمــه، مــن حيــث املب
 رئـيس  األفريقي يف السودان إىل عملية تابعة لألمم املتحدة، ويطلـب إىل 

ــم       مفوضــية ــع األم ــي أن يشــرع يف إجــراء مشــاورات م االحتــاد األفريق
  ملعنية األخرى بشأن هذه املسألة؛اجلهات ا  املتحدة ومع

يطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يشـــرع، دون تـــأخري، يف وضـــع   
ــق       ــي وبالتشــاور الوثي ــع االحتــاد األفريق خطــط للطــوارئ، باالشــتراك م

ــق مــع     ــاون والتشــاور الوثي ــس األمــن، وبالتع أطــراف  واملســتمر مــع جمل
ن جمموعـة  حمادثات أبوجا للسالم، مبا فيها حكومة الوحدة الوطنيـة بشـأ  

من اخليارات من أجل إمكانية حتويل بعثة االحتـاد األفريقـي يف السـودان    
  إىل عملية تابعة لألمم املتحدة؛

ــل ب    ــة التعجي جنــاز حمادثــات أبوجــا، ويناشــد  إيشــدد علــى أمهي
مجيع األطراف التفـاوض حبسـن نيـة مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق سـالم         

  يف أسرع وقت ممكن؛

لعبـــارات علـــى ضـــرورة وضـــع مجيـــع كـــرر التأكيـــد بأشـــد اي  
  ألعمال العنف والفظائع؛  األطراف يف دارفور حدا

يطالب مجيع أطـراف الصـراع يف دارفـور التعـاون تعاونـا تامـا         
مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان والوفــاء جبميــع االلتزامــات الــيت   

  تعهدت ا.
  

__________ 

ــة األمــم املتحــدة يف      ــيس بعث ــام للســودان ورئ اخلــاص لألمــني الع
السودان، واملبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي حملادثات السالم بني 

 تبــادالأجــرى األطــراف الســودانية بشــأن الصــراع يف دارفــور، و 
 .آلراءل بناء

)١٥٢(  S/PRST/2006/5. 

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٦٣القرار   

 آذار/ ٢٤ املعقــــــــــودة يف ،٥٣٩٦ يف اجللســــــــــة

  ٢٠٠٦  مارس

آذار/مـــــارس  ٢١املعقـــــودة يف  ،٥٣٩٢يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٦

التقريـــر  ،)١٥٣(٢٠٠٦آذار/مــارس   ٩عــن الســودان، املـــؤرخ   
ــام  ــني العــ ــؤرخ   الشــــهري لألمــ ــور، املــ  آذار/ ١٤عــــن دارفــ

  .)١٥٤(٢٠٠٦  مارس

ــدم ا   ــني العــ ق ــن دارفــور    هام يف تقريــرألم الشــهري ع
معلومات بشأن املرحلة األولية للتخطيط إلنشاء عمليـة األمـم   

تصــوير  أاملتحــدة يف دارفــور. والحــظ أنــه ســيكون مــن اخلطــ  
أنـــه  علـــى ألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور   بعثـــة لانتقـــال إىل  أي

مــع ، وأشــار “دوليــة”بقــوة “ أفريقيــة”االستعاضــة عــن قــوة 
جلديــدة ينبغــي أن ختتلــف نوعيــا عــن بعثــة إىل أن البعثــة اذلـك  

االحتاد األفريقي، وخاصة فيما يتعلق بتنقـل القـوة، وينبغـي أن    
حتظـــى بتعـــاون احلكومـــة الســـودانية. ورأى األمـــني العـــام أن  
التخطــيط للبعثــة اجلديــدة ال بــد أن يأخــذ يف االعتبــار العنــف   
 املتواصل واالنتـهاكات املسـتمرة حلقـوق اإلنسـان يف املنطقـة،     
ــدم      ــد عـ ــخص، وتزايـ ــني شـ ــة ماليـ ــن ثالثـ ــر مـ ــريد أكثـ وتشـ
ــة مــع تشــاد. وأضــاف يف هــذا     االســتقرار يف املنطقــة احلدودي

األهــداف األساســية للجهــود الدوليــة يف دارفــور      أن الصــدد
ينبغي أن تكون املسـامهة يف محايـة املـدنيني املعرضـني للخطـر،      

__________ 

، املقــدم عمــال بأحكــام    S/2006/148 الــوارد يف الوثيقــة   التقريــر  )١٥٣(
 ١٥٥٦مــــن قــــرار جملــــس األمــــن     ١٦و  ١٣و  ٦الفقــــرات 

ة )، والفقــر٢٠٠٤( ١٥٦٤مــن القــرار  ١٥)، والفقــرة ٢٠٠٤(
مـــن القـــرار   ١٢)، والفقـــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٤مـــن القـــرار   ١٧

٢٠٠٥( ١٥٩٠(. 

 ١١، املقـدم عمـال بـالفقرة    S/2006/160 الوارد يف الوثيقـة  التقرير  )١٥٤(
 .)٢٠٠٥( ١٥٩٠من قرار جملس األمن 
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 كــدأ أنبعــد وذلــك لتهيئــة بيئــة مواتيــة للمصــاحلة الوطنيــة. و  
االمني العـام أن حجـم العنصـر العسـكري يف مثـل هـذه البعثـة        
وتكوينه وقدراته سيتوقف على جمموعـة مـن العوامـل، الحـظ     
أن العامــل احلاســم ينبغــي أن يكــون هــو حالــة ترتيبــات وقــف 
إطالق النار يف دارفور، فمن دون وقف فعلـي إلطـالق النـار،    

وجـود   د أيتتقيد به األطراف متاما، سيكون من الـالزم تزويـ  
أمــين دويل يف دارفــور بالواليــة والتجهيــزات الالزمــة الختــاذ      
ــذلك،      ــدنيني املعرضــني للخطــر. ول ــة امل ــة حلماي إجــراءات قوي
حث األطـراف املشـاركة يف حمادثـات السـالم يف أبوجـا علـى       
أن تبدي التزاما ومرونة أكـرب للوصـول إىل تسـوية عـن طريـق      

  ادثات.التفاوض خالل اجلولة السابعة من احمل

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره عــن الســودان، يف         
تنفيذ اتفاق السالم الشـامل،   سياق إبالغه عن التقدم احملرز يف

ــاه      ــة يف االجتـ ــوات هامـ ــدة خطـ ــرفني عـ ــاذ الطـ ــم اختـ ــه رغـ أنـ
الصـــحيح، فهنـــاك مـــا يـــثري القلـــق، ال ســـيما وأن مؤسســـات 
ــدى سياســي للنظــر يف       ــيت صــممت كمنت ــاق الشــامل ال االتف

الفات املتعلقة بالتنفيذ وحلها، مل يبدأ الطرفـان اسـتخدامها   اخل
ــام عــن أســفه ألن       بعــد ــني الع ــال. وأعــرب األم ــى حنــو فع عل

األزمة يف دارفور تؤثر تأثريا مباشرا وسـلبيا علـى تنفيـذ اتفـاق     
السالم الشامل يف الوقـت احملـدد، وذكـر األمـني العـام أنـه مـن        

ارفــور جـــديا يف  تشــارك كافــة األطــراف يف د    الضــروري أن 
إجياد حل سياسي سريع ودائم للرتاع، لتفادي املعانـاة املطولـة   

مزيـد مـن    إىل للسكان املـدنيني، وكفالـة عـدم انـزالق املنطقـة     
األمني العـام علـى أنـه يـتعني      يف ختام تقريره، شددالفوضى. و

يتحـاورا فيمـا    على الشريكني يف حكومـة الوحـدة الوطنيـة أن   
ت اتفاق السـالم، وأن يتفاوضـا بنيـة    بينهما من خالل مؤسسا

ــادئ      ــا خيــدم املب ــازالت الضــرورية، مب ــدما التن ســليمة، وأن يق
  املشتركة اليت كرسها االتفاق والدستور الوطين املؤقت.

واستمع الس إىل إحاطة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني       
العام ورئيس بعثة األمم املتحدة يف السودان. يف اإلحاطـة الـيت   

مجلة أمور منـها احلالـة    علىثل اخلاص ركز تعليقاته قدمها املم
ــى      يف ــز علـ ــي أن تركـ ــتراتيجية ينبغـ ــال إن االسـ ــور، وقـ دارفـ

هـــدفني، ومهـــا الســـالم القابـــل لالســـتمرار بـــني األطـــراف        
ــة     ــيما يف مواجهـ ــزل، وال سـ ــدنيني العـ ــة املـ ــة، ومحايـ املتحاربـ
احلركــات غــري املشــاركة يف حمادثــات الســالم. وبالتــايل، رأى  

من الضروري أن تتخذ ثالث خطـوات وهـي: أوال، إبـرام     أنه
ــه الســرعة يف أبوجــا بشــأن الســلطة وتقاســم     اتفــاق علــى وج
الثروة، يتلوه إجراء حوار شـامل للجميـع بـني مجيـع أصـحاب      
املصلحة يف دارفور وبني بعضهم الـبعض؛ وثانيـا، إبـرام اتفـاق     

سـالم  جديد لوقف إطالق النار قابل لالسـتمرار. وثالثـا، قـوة    
فيه الكفاية للتواجـد يف كـل مكـان يف     ، هلا من احلجم مامتينة

نفــوس  اإلقلــيم مــن أجــل ردع أي هجمــات، وبــــث الثقــة يف 
فإنه يـرى أنـه ينبغـي اختـاذ خطـوات لتعزيـز        ،السكان. ولذلك

السودان، إذ أنه يلزم بأسرع ما ميكـن   بعثة االحتاد األفريقي يف
يف  حتــاد األفريقــي العاملــةالتابعــة لال حفــظ الســالم ةتعزيــز قــو

 ويلـها تم حتدارفور بشكل كبري بصرف النظر عما إذا كان سـي 
  .)١٥٥(إىل عملية لألمم املتحدة أم ال

آذار/مــــارس  ٢٤املعقــــودة يف  ،٥٣٩٦يف جلســــته و  
تقريـري األمـني العـام املشـار      ، واصل الـس النظـر يف  ٢٠٠٦

الــس  وجــه الــرئيس (األرجنــتني) انتبــاهو. )١٥٦(إليهمــا أعــاله
ــيحني ملشــروع القــرار  )١٥٧(مشــروع قــرار  إىل . )١٥٨(، وإىل تنق

رح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون   وطّــ
__________ 

)١٥٥(  S/PV.5392 ٧-٢، الصفحات. 

)١٥٦(  S/2006/148  وS/2006/160. 

)١٥٧(  S/2006/179. 

 .٢، الصفحة S/PV.5396انظر   )١٥٨(
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)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٦( ١٦٦٣مناقشــة بوصــفه القــرار 
  الس مجلة أمور منها:

ــة     ــة بعثــ ــدد واليــ ــىت   أن ميــ ــودان حــ ــدة يف الســ ــم املتحــ األمــ
  ؛٢٠٠٦أيلول/سبتمرب   ٢٤

ــة األمــم املتحــدة يف الســودان أن تظــل   أن يكــ   ــه إىل بعث رر طلب
علــى اتصــال وتنســيق وثــيقني ومســتمرين مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي يف  

ــع املســتويات، وحيث    ــى مجي ــا يف    الســودان عل ــى مضــاعفة جهوده ــا عل ه
  الصدد؛  هذا

أن يطلــــب إىل األمــــني العــــام أن يعجــــل بعمليــــة التخطــــيط    
األفريقي يف السـودان إىل عمليـة    االحتاد ةل بعثيلتحـو ةالالزم ةالتحضريي

  تابعة لألمم املتحدة؛

يــــدين بقــــوة األنشــــطة الــــيت تضــــطلع ــــا امليليشــــيات  أن و  
  واجلماعات املسلحة كجيش الرب للمقاومة.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٦٥القرار   

 آذار/ ٢٩ املعقــــــــــودة يف ،٥٤٠٢يف اجللســــــــــة 

  ٢٠٠٦  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٩ملعقـــــودة يف ا ،٥٤٠٢يف اجللســـــة   
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٦

ــاير   ٣٠ ــانون الثاين/ينـ ــس    ٢٠٠٦كـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ
ــن  ــن م ــالقرار       األم ــال ب ــن املنشــأة عم ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ

، حييـــل ـــا التقريـــر   )١٥٩() بشـــأن الســـودان ٢٠٠٥( ١٥٩١
  النهائي لفريق اخلرباء املعين بالسودان.

جه الرئيس (األرجنتني) انتبـاه الـس إىل مشـروع    وو  
مــد باإلمجــاع ودون   رح بعــده للتصــويت واعت ؛ طُــ )١٦٠(قــرار

__________ 

الفقرة بـــ عمـــال   املقـــدم  S/2006/65التقريـــر الـــوارد يف الوثيقـــة     )١٥٩(
 .)٢٠٠٥( ١٥٩١من القرار ‘ ٢’  (ب) ٣

)١٦٠(  S/2006/189. 

)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٦( ١٦٦٥مناقشــة بوصــفه القــرار 
ــم        ــاق األم ــن ميث ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع م ال

  املتحدة، مجلة أمور منها:

يــة فريــق اخلــرباء وال ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ٢٩أن ميــدد حــىت   
)، ومـددت واليتـه مبوجـب    ٢٠٠٥( ١٥٩١املعني أصـال عمـال بـالقرار    

  )؛٢٠٠٥( ١٦٥١القرار 

أن يطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم إحاطـة منتصـف املـدة عـن       
ــد أقصــاه      ــرا ختاميــا، يف موع ــة، وتقري ــه إىل اللجن ــا قبــل   ٣٠أعمال يوم

  ته وتوصياته؛انتهاء فترة واليته، إىل الس مشفوعا باستنتاجا

أن حيــث مجيــع الــدول، وهيئــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة،     
ــاد األفريقــي، علــى   ــا أن واالحت ــع اللجنــة ومــع     تتع ون بشــكل كامــل م

  اخلرباء.  فريق
  

رئيس جملـس األمـن يف اجللسـة     الذي أدىل به بيانال  

  ٢٠٠٦نيسان/أبريل   ١١ املعقودة يف ،٥٤٠٩

ســــان/أبريل ني ١١املعقــــودة يف  ،٥٤٠٩يف اجللســــة   
. ويف )١٦١(، أدىل الــرئيس (الصــني) ببيــان باســم الــس٢٠٠٦

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

يشيد بقوة جبهـود االحتـاد األفريقـي لتحقيـق السـالم الـدائم يف         
دارفـور، التــي يؤيدهـــا الـس تأيـيـــدا تامــا؛ ويعـرب جملــس األمـن عــن       

قاضـي بعـدم جتديـد عقـد الـس      أسفـه لقرار حكومة الوحدة الوطنيـة ال 
عدم السماح بـدخول منسـق األمـم    لقرارها القاضي بالنروجيي لالجئني و

  املتحدة لعمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ إىل دارفور؛

ــس األمــن    ــده الكامــل    يكـــرر جمل ــات اإلعــراب عــن تأيي حملادث
طـــراف الســـودانية بشــــأن الصـــراع األ بـــني الســـالم اجلاريـــة يف أبوجــــا

  دارفور؛  يف
__________ 

)١٦١(  S/PRST/2006/16. 
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يطالب مجيع األطراف بأن تبذل كـل مـا يف وسـعها للتـوصــل       
  إىل اتفاق؛

يعرب جمددا عن التزامـه بسـيادة السـودان ووحدتـه واسـتقالله        
  تـتـأثـر بالتحـول إىل عملية تابعة لألمم املتحدة؛  وسالمة أراضيه اليت لن

د يشدد على أنه ينبغي لألمني العام أن يتشاور سويا مـع االحتـا    
األفريقـــي، بالتشـــاور الوثيـــق واملســـتمر مـــع جملـــس األمـــن، وبالتعـــاون  
ــا يف      ــات الســالم يف أبوجــا، مب ــق مــع األطــراف يف حمادث والتشــاور الوثي

  ذلك حكومة الوحدة الوطنية، بشأن القرارات املتعلقة بالتحـول؛

يشــدد علــى أن تتســم عمليــة األمــم املتحــدة مبشــاركة أفريقيــة    
  ؛وطابع أفريقي قويـني

ــرار      ــوارد يف الق ــه ال ــني    ١٦٦٣يشــري إىل طلب ــل األم ــأن يعج ب
للتحــول مــن البعثـة األفريقيـة      ةالالزمـ  ةالعام بعملية التخطـيط التحضـريي  

  يف السودان إىل عملية تابعة لألمم املتحدة؛

ــم          ــة لألم ــيم تابع ــة تقي ــوم بعث ــذا الصــدد إىل أن تق ــدعو يف ه ي
  ؛٢٠٠٦يسان/أبريل ن ٣٠املتحدة بزيارة إىل دارفور حبلول 

يناشــد املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والــدول األعضــاء تقــدمي    
  كل مساعدة إضافية ممكنة إىل عملية األمم املتحدة.

  
رئيس جملـس األمـن يف اجللسـة     الذي أدىل به بيانال  

  ٢٠٠٦نيسان/أبريل   ٢٥ املعقودة يف ،٥٤٢٢

ــة    ــان/أبريل  ١٨املعقـــودة يف  ،٥٤١٣ويف اجللسـ نيسـ
، وجه رئيس (الصني) انتباه الس إىل رسـالة مؤرخـة   ٢٠٠٦

موجهـة مـن املمثـل الـدائم للكونغـو،       ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٠
ــي    ــرئيس االحتــاد األفريق ــثال ل ــا   )١٦٢(بصــفته مم ــا بالغ  ــل ، حيي

لــس الســالم واألمـن التــابع لالحتــاد   ٤٦صـادرا عــن اجللسـة   
 راقـر  تضـمن ، ي٢٠٠٦آذار/مـارس   ١٠املعقودة يف  ،األفريقي

أن يؤيــد مــن حيــث املبــدأ حتويــل بعثــة   جملــس الســالم واألمــن
__________ 

)١٦٢(  S/2006/156. 

 ؛االحتاد األفريقي يف السـودان إىل عمليـة تابعـة لألمـم املتحـدة     
انتبـاه الـس أيضـا إىل تقريـر األمـني العـام        الـرئيس  وجـه كما 

  .)١٦٣(الشهري عن دارفور

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره الشــهري أن تصــاعد   
ــال بـــني األطـــ  ــن  القتـ ــافة إىل شـ ــة األخـــرية، إضـ راف يف اآلونـ

اهلجمــــات املتعمــــدة علــــى املــــدن والقــــرى ومســــتوطنات      
ــار    ــية، أدى إىل إجبـ ــال اللصوصـ ــردين وأعمـ األشـــخاص املشـ

منـــازهلم، وإىل  آالف آخـــرين مـــن املـــدنيني علـــى الفـــرار مـــن
تعرضهم إىل ضروب كثرية من اإلساءات. والحـظ أن أخطـر   

ملليشــيات يف شــن اهلجمــات  هــذه املشــاكل يتعلــق باســتمرار ا 
على املدنيني العزل، وهي املليشيات الـيت تشـري تقـارير عديـدة     
من االحتاد األفريقي إىل أا تتلقى الـدعم مـن اجلـيش رغـم أن     
احلكومة تنكر ذلك. وقال إنه جيب على حكومة السـودان أن  
ــى القــوات اخلاضــعة هلــا      ــة للســيطرة عل تتخــذ إجــراءات فوري

أو غري مباشرة. ويف سياق تشديده علـى   سواء بصورة مباشرة
أمهية الـدعم الـدويل، الحـظ أن وكيـل األمـني العـام لعمليـات        
حفظ السـالم عقـد اجتماعـا موعـة مـن الـدول األعضـاء يف        

، ملناقشـة األزمـة يف دارفـور. والحـظ     ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٩
ــعف    ــتداد حـــدة العنـــف يف غـــرب دارفـــور وضـ ــا أن اشـ أيضـ

لسودان ما زاال يؤثران تأثريا سلبيا علـى  العالقات بني تشاد وا
مفاوضات السالم، أن االتفاق املوقع بـني تشـاد والسـودان يف    

ــه  شــباط/فرباير ٨ طــرابلس يف ــم أن ــل تطــورا   رغ مشــجعا، ميث
بد من بذل املزيد لتعزيز هذه العملية. وأخريا، شـدد علـى    فال

د أن األمم املتحدة تتحرك إىل األمام على وجه السـرعة إلعـدا  
__________ 

، املقــدم عمــال بأحكــام    S/2006/218 الــوارد يف الوثيقــة   التقريــر  )١٦٣(
 ١٥٥٦مــــن قــــرار جملــــس األمــــن     ١٦و  ١٣و  ٦ت الفقــــرا

)، والفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٦٤مــن القــرار  ١٥)، والفقــرة ٢٠٠٤(
مـــن القـــرار   ١٢)، والفقـــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٤مـــن القـــرار   ١٧

٢٠٠٥( ١٥٩٠(. 
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لألمــم تابعــة احملتمــل إىل عمليــة  تحــول البعثــةاخلطـط الالزمــة ل 
ل الذي سـيتم بالتنسـيق الوثيـق    تحواملتحدة يف دارفور، وهو ال

  مع االحتاد األفريقي.

ــدمها املبعــوث اخلــاص       ــس إىل إحاطــة ق واســتمع ال
ــني األطــراف الســودانية      ــات الســالم ب لالحتــاد األفريقــي حملادث

. ويف اإلحاطـة الـيت    ر ورئيس الوسـطاء بشأن الصراع يف دارفو
بعد أن الحظ أن إبـرام اتفـاق سـالم    وقدمها املبعوث اخلاص، 

، أفـاد بـأن فريـق الوسـاطة بـدأ      قيد املنال شامل لدارفور أصبح
املقترحات اليت تغطـي  من يعرض على الطرفني جمموعة واسعة 

مسـائل تقاســم السـلطة، وتقاســم الثـروة، والترتيبــات األمنيــة،    
وار بني أهايل دارفور، إىل جانب آليات التنفيذ وطرائقـه.  واحل

حتاد األفريقي أيضـا قـرارا   تابع لالال جملس السالم واألمن واختذ
اتفـاق سـالم شـامل يف     امرتم إبـ يوضح فيـه أنـه يرغب يف أن يـ 
. غري أنه الحظ أنـه مـن   ٢٠٠٦دارفور قبل اية نيسان/أبريل 

الــدعم لبعثــة االحتــاد الضــروري تقــدمي أقصــى قــدر ممكــن مــن  
ــي يف ــى      األفريقـ ــادرة علـ ــتكون قـ ــا سـ ــمان أـ ــودان لضـ السـ

توقيـع اتفـاق    يـتم  االضطالع مبهام واليتـها املوسـعة مبجـرد أن   
  .)١٦٤(وقف إطالق النار

ــة و   ــودة يف  ،)١٦٥(٥٤٢٢يف اجللسـ ــان/ ٢٧املعقـ  نيسـ

. )١٦٦(، أدىل الرئيس (الصني) ببيان باسـم الـس  ٢٠٠٦أبريل 
  ه الس يف البيان أنه:ويف مجلة ما أورد
__________ 

)١٦٤(  S/PV.5413 ٧-٢، الصفحات. 

ــة اجليف   )١٦٥( ــودة ك ،٥٤١٤لســـــــ ــة يف  املعقـــــــ ــة خاصـــــــ جلســـــــ
ــان/أبريل  ١٨ ــدمها   ٢٠٠٦نيسـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي حملادثـات السـالم بـني األطـراف     
أجـرى  ، و السودانية بشـأن الصـراع يف دارفـور ورئـيس الوسـطاء     

 لآلراء. اءبن تبادال

)١٦٦(  S/PRST/2006/17. 

يشـــيد ويـــدعم بقـــوة اجلهــــود الـــيت يبـــذهلا االحتـــاد األفريقـــي    
  لتحقيق سالم دائم يف دارفـور؛

العنـف   يكـرر تأكيد ضرورة أن توقـف مجيع أطـراف الصـراع    
  ؛ذي ميكن أن يؤثر على املنطقة وعلى أمن تشاديف دارفور ال املستمر

ــات      ــام حملادث ـــه الت ـــد دعم ــراف    يكـــرر تأكي ــني األط الســالم ب
  دارفور؛  ارية يف أبوجـا بشـأن الصراع يفالسودانية اجل

يكـرر كذلك تأكيـد تأيـيـده للقرار الذي اختذه جملـس السـالم     
ــابع لالحتــاد األفريقــي يف  واألمــن ا والقاضـــي  ٢٠٠٦آذار/مــارس  ١٠لت

  ؛٢٠٠٦نيسان/أبريل   ٣٠بوجوب التوصل إىل اتفاق حبلول 

يف أبوجــــا، بـــل ويتوقـــع منـــها أن تنظـــر يف يدعــــو األطـــراف   
املقترحات اليت سيقدمها الوسيط دف حتقيق السـالم واألمـن الـدائمني    

  يف دارفور ويف السودان ككل.

كاء وأصــــحاب املصــــلحة لــــدعمهم يـــــشيد مبختلــــف الشــــر  
ــذ   الســالم، ويشــجعهم علــى  عمليــة مواصــلة دعمهــم لألطــراف يف تنفي

  اتفـاق الســالم.
  

 جملــــس اختــــذه الــــذي )٢٠٠٦( ١٦٧٢ القــــرار  

 يف املعقــــــــــودة ،٥٤٢٣ جلســــــــــته يف األمــــــــــن

  ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  ٢٥

ــة يف   ــودة ،٥٤٢٣ اجللســـــ ــان/ ٢٥ يف املعقـــــ  نيســـــ

ــل ــني) الـــرئيس لفـــت ،٢٠٠٦ أبريـ  إىل الـــس انتبـــاه (الصـ

ــرار مشــروع ــه ق ــن كــل قدمت ــتني، م ــريو، األرجن ــدامنرك، ب  ال

 يرلنـدا أو العظمـى  نيـا لربيطا املتحـدة  اململكة فرنسا، سلوفاكيا،

 وطُــرح .)١٦٧(واليابــان األمريكيــة املتحــدة الواليــات الشــمالية،

 مقابــل صــوتا ١٢ علــى وحصــل للتصــويت؛ القــرار مشــروع

 الروسـي  (االحتـاد  التصويت عن أعضاء ٣ امتناع مع شيء، ال

 )٢٠٠٦( ١٦٧٢ القـــرار بوصـــفه واعتمـــد ،)والصـــني وقطـــر
__________ 

)١٦٧(  S/2006/255.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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 مـن  السـابع  الفصـل  مبوجب متصرفا الس، مبوجبه قرر الذي

    منها: أمور مجلة امليثاق،

مــن القــرار  ٣أن تنفـذ مجيــع الــدول التــدابري احملـددة يف الفقــرة     
  ) بشأن األفراد املذكورين أدناه:٢٠٠٥( ١٥٩١

لقــوات املســلحة الســودانية ا اللــواء جعفــر حممــد احلســن (قائــد  -  
  املنطقة العسكرية الغربية)ب

  لة اجللول يف مشال دارفور)الشيخ موسى هالل (ناظر قبي  -  

  آدم يعقوب شانت (قائد جيش حترير السودان)  -  

ــة      -   جربيــل عبــد الكــرمي بــدري (القائــد امليــداين للحركــة الوطني
  لإلصالح والتنمية)  

  يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  أن   
  

 يف إنــه الروســي، االحتــاد ممثــل قــال التصــويت، وبعــد  
 اإلنســاين القــانون انتــهاكات تتــرك أال إىل الــدعوة يؤيــد حــني

 يترتـب  رمبـا  القـرار  اعتمـاد  أن يؤكـد  عقـاب،  دون متـر  الدويل

 دارفـور  بشأن سالم اتفاق إبرام احتماالت على سليب أثر عليه

 عـــن وأعـــرب ،٢٠٠٦ نيســـان/أبريل ايـــة حبلـــول أبوجـــا يف

 السـودان  سـياق  يف اجلـزاءات  تنفيـذ  يـرتبط  أن بضرورة قناعته

 عمليـة  علـى  التشجيع مبهمة وثيقا ارتباطا أيضا أعم سياق ويف

 .)١٦٨(اإلقليمــي االســتقرار وضــمان سياســيا الصــراع تســوية
 املنشــأة اللجنــة لــدى يلمــس مل بلــده وفــدوقــال ممثــل قطــر إن 

 يــدين وحمــددا واضــحا دلــيال )٢٠٠٥( ١٥٩١ بــالقرار عمــال

 علـــيهم تفـــرض جـــزاءات تســـتوجب بطريقـــة األفـــراد هـــؤالء

. اللجنـة  يفاملعمول ـا   التوجيهية دئواملبا اإلجراءات حسب
 للمــدعي تــركت أن الضــروري مــن أنوأضــاف أن وفــده يــرى 

 هـــذه مـــع التعامـــل مهمـــة الدوليـــة اجلنائيـــة للمحكمـــة العـــام

 إنـه  مث حتقيقـات.  أي يف التـأثري  وعـدم  وجدت، إن االامات،
__________ 

)١٦٨(  S/PV.5423 ٢، الصفحة.  

 الحتــادل املبعــوث اخلــاص قــدمها الــيت اإلجيابيــة لإلحاطــة نظــرا

بشــأن   الســودانيةبــني األطــراف   الســالم ادثــاتحمل األفريقــي
 عمليـة  يف املسـتجدة  اإلجيابيـة  والتطـورات  دارفور، يف الصراع

 هــذا علــى االعتمــاد املناســب غــري مــن يكــون للســالم، أبوجــا

 األفضـل  من ويكون الدقيق، الظرف هذا يف احللول من النوع

 .)١٦٩(٢٠٠٦ نيسـان/أبريل  ايـة  بعـد  مـا  إىل التصـويت  إرجاء
 القــرار اعتمــاد توقيــت أنعــن اعتقــاده بــ الصــني ممثــلعــرب وأ

 االحتــاد يقودهـا  الــيت السـالم  حمادثـات  أن إىل نظــرا مالئـم  غـري 

وأن األولويـــة العليـــا  ،وصـــلت إىل منعطـــف حـــرج األفريقـــي
 علـى  األفريقـي  االحتـاد  مسـاعدة لعمل جملـس األمـن تتمثـل يف    

ــام  ــاتاختتـ ــا حمادثـ ــل أبوجـ ــة قبـ ــان/أبريل ايـ  .٢٠٠٦ نيسـ

ــائال وأضــاف ــه، ق ــردد أي  إن ــات يف طــرفإذا ت  أبوجــا حمادث

ــرار نتيجــة ــال ال )،٢٠٠٦( ١٦٧٢ للق ــعحي ــى  توقي ــاقعل  اتف

ــراع يف   ســـالم،ال  دارفـــورفمـــن احلتمـــي أن يطـــول أمـــد الصـ

 يــؤثر  أن احتمــال إىل إشــارته  معــرض يف وقــال  .تأجيجــه أو

 بـني  السـالم  عمليـة  علـى  دارفـور  ملشـكلة  الصـحيح  احلل إجياد

 تشـاد ، اـاورين  البلـدين  ويف السـودان،  يف واجلنـوب  الالشم

ــة ــا ومجهوريــ ــة ويف ،ىالوســــط أفريقيــ ــة دون املنطقــ  اإلقليميــ

 يف بنـاءة  رسـالة  األمـن  جملـس  يوجـه  أن مـن  بد ال إنه بأسرها،
 تضـر  أو فهمهـا  يساء قد إجراءات اختاذ ويتجنب االجتاه، هذا

 عــرضل يأســف إنــه الصــني ممثــل وقــال ككــل. الســالم عمليــة

 طلـب  رغـم  وذلك املقنع، الدليل إقامة قبل الس على املسألة

  .)١٧٠(الشأن هذا يف بلده وفد قدمه توضيح

 الواليـــات ممثـــل الحـــظ ذلـــك، مـــن النقـــيض وعلـــى  

 هامـة  خطـوة  بأنـه  ووصفه القرار باعتماد رحب الذي املتحدة

 أن دارفـور،  جتـاه  مبسـؤولياته  األمـن  جملـس  اضـطالع  حنو أوىل
__________ 

  .٣و  ٢تان املرجع نفسه، الصفح  )١٦٩(
  .٣الصفحة املرجع نفسه،   )١٧٠(
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 جملـــس أن يـــبني باإلمجـــاع، لألســـف يعتمـــد مل وإن القـــرار

 يف واألمـن  السـلم  اسـتتباب  إىل الراميـة  جهـوده  يف جـاد  األمن
 فحســــب، الســــالم عمليــــة يف يشــــارك لــــن وأنــــه املنطقــــة،

  .)١٧١(وسيعززها بل
  

اجللسـة   يف األمن جملس رئيسالذي أدىل به  البيان  

  ٢٠٠٦  وماي /أيار ٩ يف املعقودة ،٥٤٣٤

 ،٢٠٠٦ أيار/مـايو  ٩ يف ملعقودةا ،٥٤٣٤ اجللسة يف  
 وكنــدا، الســودان وممثلــو الــس، أعضــاء مجيــع ببيانــات أدىل

ــة والنمســا ــا، األورويب)، االحتــاد عــن (نياب ــدا، ونيجريي  وهولن

  .)١٧٢(العام واألمني العربية الدول جامعة عن الدائم واملراقب

ــ العــام األمــني بــه أدىل الــذي البيــان يف   باتفــاق برح 

ــا يف املوقــــع ردارفــــو ســــالم ــايو ٥ يف أبوجــ  ،٢٠٠٦ أيار/مــ
 دارفــور، يف الســالم إحــالل أجــل مــن تارخييــة فرصــة باعتبــاره

 وجـه  علـى  اختاذهـا  يـتعني  الـيت  اإلجـراءات  من عدد إىلوأشار 

 الــذين املتمــردين قــادة إقنــاع منــها أمــور مجلــة تشــمل الســرعة

ق علـى اتفـا   بـالتوقيع  السلمية العملية إىل االنضمام عدم قرروا
 يف األفريقــي االحتــاد بعثــةيعــزز و تنفيــذه،الســالم، ممــا يضــمن 

ال يشــكل  البعثـة  تعزيــز نإ وقـال  .أرض الواقــع علـى  السـودان 
 عمليـة  إىل البعثـة  حتويـل  ينبغـي  إنه حيث مؤقت، إجراء سوى

 وجمهـزة  التحـرك  علـى  وأقدر نطاقا أوسع تكون املتحدة لألمم
__________ 

  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧١(
الـرئيس (الكونغـو، ممثلـة بـوزير خارجيتـها)، تكلـم بالنيابـة عــن          )١٧٢(

ــيس االحتــاد األفريقــي، والنمســا والصــني وفرنســا واالحتــاد       رئ
الروســي ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة ممثلــة بــوزراء خارجيتــها.       
ــث      ــها لشــؤون الكمنول ــوزير خارجيت ــة ب واململكــة املتحــدة ممثل

ا، والـدامنرك وهولنـدا   والواليات املتحـدة ممثلـة بـوزير خارجيتـه    
ممثلتني بوزيريهما للتعاون اإلمنائي، واألرجنتني واليونـان ممثلـتني   
بنائيب وزيري خارجيتـهما، واليابـان ممثلـة بالنائـب األول لـوزير      

  خارجيتها.

 بـد  ال أنـه اف ولـذا، أضـ   أقـوى.  واليـة  وذات أفضـل  حنو على

 اإلضـافية  املـوارد االتفـاق مـع االحتـاد األفريقـي علـى       من أيضا

ومن مث  أبوجا، اتفاقيف  األساسية النقاط لتنفيذ للبعثة الالزمة
ــد ــؤمتر عقـ ــالن مـ ــن لإلعـ ــات. عـ ــار التربعـ ــرورة إىل وأشـ  ضـ

 عمليـة  إىلاالحتـاد األفريقـي    بعثـة حتويل  مرحلة بإجناز التعجيل

 تقـين  تقيـيم  بعثـة  بإيفـاد  وذلك دارفور، يف املتحدة لألممتابعة 

 وتعقـد  املكـان  عـني  علـى  ميدانيا تقييما جتري كما دارفور إىل

بعــد أن أكــد أنــه ال ميكــن  الســودان. حكومــة مــع مشــاورات
وتعاوـا   األطـراف  دعـم  دون تـنجح  أن سالم حفظ بعثةألية 
ــى ــى عل ــال ، املســتويات أعل ــهق ــيس إىل بعــث إن  الســودان رئ

ــ رســالةب وإنــه ناشــد  للبعثــة، الــدعم يقــدم أن منــه فيهــا بيطل
 يف النــار إطــالق وقــف لقــرار فــورا االمتثــال الصــراع أطــراف
  .)١٧٣(اليت تعهدت ا بااللتزامات والوفاء دارفور

 أعـــرب الـــس، أعضـــاء ـــا أدىل الـــيت البيانـــات ويف  

 اتفـاق  علـى  بـالتوقيع  ترحيبهم عن أمور، مجلة ضمن معظمهم

 وتنفيـذ  التزامـام  احتـرام  على األطراف واوحث دارفور؛ سالم

 اتفـاق  إىل االنضمام على األطراف مجيع وحثوا .برمته االتفاق

ــز إىل ودعــوا الســالم؛ ــة القــدرات تعزي ــة العملياتي ــة واملالي  لبعث

 الـذي  البـالغ  القلـق  عـن  وأعربـوا  السودان؛ يف األفريقي االحتاد

 يتطلعـون  إـم  وقـالوا  اإلنسـانية،  احلالـة  تـدهور  إزاء يساورهم

 االحتــاد  بعثــة حتويــل   يف للتعجيــل  تقــين  تقيــيم  بعثــة  نشــر إىل

 .دارفـور  يف السـالم  حلفـظ  املتحـدة  لألمـم  عمليـة  إىل األفريقي

ــق  وفيمــا ــةيتعل  يف أعضــاء عــدة أكــد ذكرهــا، اآلنــف بالعملي
 ،)١٧٤(السـودان  حكومـة  موافقـة  علـى  احلصـول  ضرورة الس

__________ 

)١٧٣(  S/PV.543  ٤-٢الصفحات.  
الصـفحة  (اململكة املتحـدة)؛ و  ٥و  ٤حتان املرجع نفسه، الصف  )١٧٤(

ــات املتحــدة)؛ و الصــفحة   ٧ ــان)؛ والصــفحة   ١٥(الوالي (الياب
  (قطر). ١٩
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ــاد ممـــثال وذكـــر ــة أن والصـــني الروســـي االحتـ ــاون موافقـ  وتعـ

 توقالـ  .)١٧٥(العمليـة  لنشر أساسيان شرطان السودان حكومة
ــ  علـــى الضـــغط زيـــادة مبكـــان األمهيـــة مـــن إن الـــدامنرك ةممثلـ

 هـذا  يفوأعربـت   السـالم،  اتفـاق  علـى  توقـع  مل الـيت  األطراف

 مجيـــع إىل اللجـــوء إىل الـــداعي املوقـــف عـــن تأييـــدها الصـــدد

 وأكـد  .)١٧٦(األمـر  لـزم  ذاإ جـزاءات  فـرض  ذلك يف مبا التدابري

 أنـه  إليـه،  ذهـب  فيمـا  واليونـان  اليابـان  ممـثال  وأيـده  فرنسا ممثل

 عـن  وأعـرب  إقليمـي،  منظـور  مـن  دارفـور  مسألة تناول ينبغي

    .)١٧٧(تشاد يف االستقرار زعزعة إزاء البالغ قلقه

 باســم  (الكونغــو)  الــرئيس  أدىل املناقشــة،  خامتــة ويف  

    أنه: البيان يف الس وردهأ ما مجلة ويف .)١٧٨(ببيان الس

الـذي مت التوصـل    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٥يرحب باالتفاق املؤرخ   
ــات الســالم   ــاره  بــني األطــراف إليــه يف حمادث الســودانية يف أبوجــا، باعتب

  أساسا لسالم دائم يف دارفور؛  

توقيعــه حيــث احلركــات الــيت مل توقــع بعــد علــى االتفــاق علــى   
الــيت ســـيعود ــا عليهــا وعلــى شـــعب      دون إبطــاء، مشــريا إىل املنــافع   

دارفور، وحيثها كذلك على االمتنـاع عـن أي عمـل مـن شـأنه أن يعيـق       
  تنفيذ االتفاق؛  

يشدد على احلاجة إىل زيادة تدعيم البعثة األفريقية علـى وجـه     
ــتنتاجا   ــى واالســـ ــا يتماشـــ ــرعة مبـــ ــة   الســـ ــر بعثـــ ــواردة يف تقريـــ ت الـــ

 كـــانون األول/ ٢٠و  ١٠املشـــترك الـــذي يغطـــي الفتـــرة بـــني   التقيـــيم
، كي تتمكن مـن دعـم تنفيـذ اتفـاق السـالم يف دارفـور       ٢٠٠٥ديسمرب 

  بانتظار نشر عملية تابعة لألمم املتحدة؛  
__________ 

 ٨ تان(االحتــاد الروســي)؛ والصــفح ٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٧٥(
  (الصني). ٩ و

  .١٣و  ١٢الصفحتان املرجع نفسه،   )١٧٦(
والصــفحتان  (فرنســا)؛  ١٢و  ١١الصــفحتان  املرجــع نفســه،    )١٧٧(

  .(اليابان)  ١٦  و ١٥والصفحتان (اليونان)؛  ١٤و  ١٣
)١٧٨(  S/PRST/2006/21.  

يدعو يف هذا الصدد حكومة الوحدة الوطنية إىل املبادرة فـورا    
إىل تيسري زيـارة تقـوم ـا بعثـة تقيـيم تقـين مشـتركة بـني األمـم املتحـدة           

  قي إىل دارفور؛واالحتاد األفري

إزاء الوضــــع اإلنســــاين املتــــدهور يعــــرب عــــن قلقــــه البــــالغ   
  ر.دارفو  يف

يـــدعو مجيـــع األطـــراف الســـودانية إىل احتـــرام مســـات احليـــاد   
  ة.الل اليت متيز املساعدة اإلنسانيوالرتاهة واالستق

  
 جملــــس اختــــذه الــــذي )٢٠٠٦( ١٦٧٩ القــــرار  

 /أيــار ١٦ يف املعقــودة ،٥٤٣٩ جلســته يف األمــن

  ٢٠٠٦ مايو

ــة    ــودة يف ٥٤٣٩يف اجللســـــــ ــار/  ١٦، املعقـــــــ أيـــــــ
ــايو ــس إىل   ٢٠٠٦ مـ ــاه الـ ــو) انتبـ ــرئيس (الكونغـ ــت الـ ، لفـ

مشــروع قــرار قدمتــه كــل مــن األرجنــتني، وبــريو، ومجهوريــة  
ــا،    ــا، وفرنسـ ــلوفاكيا، وغانـ ــدامنرك، وسـ ــدة، والـ ــا املتحـ ترتانيـ
والكونغــــــو، واململكــــــة املتحــــــدة، والواليــــــات املتحــــــدة،  

 عتمــداو للتصــويت القــرار مشــروع طُــرح مث. )١٧٩(انواليونــ

 مبوجبـه  قـرر  الـذي  )،٢٠٠٦( ١٦٧٩ القرار بوصفه باإلمجاع

ــس، ــن الســابع الفصــل مبوجــب متصــرفا ال ــاق م ــم ميث  األم

    منها: أمور، مجلة املتحدة

ــرام       ــور احتـ ــالم يف دارفـ ــاق السـ ــراف يف اتفـ ــب إىل األطـ يطلـ
ــأخري،   ــاق دون ت ــذ االتف ــع    التزاماــا وتنفي ــيت مل توق وحيــث األطــراف ال

االتفاق على توقيعه دون تـأخري، وعلـى أال تتصـرف بـأي طريقـة تعـوق       
  تنفيذ االتفاق؛  

يطلـب إىل االحتــاد األفريقــي أن يتفــق مـع األمــم املتحــدة علــى     
ــة   ــدرة بعث ــز ق ــات    األفريقــياالحتــاد تعزي ــاذ الترتيب ــى إنف يف الســودان عل

توخيا لنشر عملية الحقة تابعـة لألمـم   األمنية التفاق السالم يف دارفور، 
  األمم املتحدة يف دارفور؛  
__________ 

)١٧٩(  S/2006/296.  
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يطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم توصــيات إىل الــس بشــأن    
مجيع اجلوانب املهمـة يف واليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف دارفـور، مبـا يف        
ذلـك هيكــل القــوة، واالحتياجــات اإلضــافية للقــوة والبلــدان احملتمــل أن  

  بل.وتقييم مايل مفصل للتكاليف يف املستق تساهم بقوات

 االحتـــاد ممـــثال ذكـــر القـــرار، مشـــروع اعتمـــاد وبعـــد  

 القـرار  يف الواردة اإلشارة تفسر أال ينبغي إنه والصني الروسي

ــل إىل ــابع الفصـ ــن السـ ــاق مـ ــى امليثـ ــا علـ ــي أـ  ســـابقة ترسـ

 جديـدة  قـرارات  مـن  ويتخذه مناقشات من الس سيجريه ملا

ــاال الســودان بشــأن ــه وق ــد ال إن  موافقــة علــى احلصــول مــن ب

 تنشـر  أن املتحـدة  لألمـم  أريد ما إذا وتعاوا السودان حكومة

 إن قـائال  الصـني  ممثل وأضاف دارفور. يف السالم حلفظ عملية

 الفصــل  مــع أيضــا  يتنــاىف )٢٠٠٦( ١٦٧٩ القــرار  مضــمون

 ديــد حــاالت يف األعمــال مــن يتخــذ فيمــا” املعنــون الســابع

 ممثـل  قال وباملثل، .)١٨٠(“العدوان ووقوع به اإلخاللو السلم

 املتحـدة  األمـم  ميثـاق  مـن  السـابع  الفصـل  إىل اإلشارة إن قطر

 مســتعد األمــن جملــس أن تعــين ال )٢٠٠٦( ١٦٧٩ القــرار يف

 لألمـــم قـــوة إىل األفريقـــي االحتـــاد بعثـــة مـــن املســـؤولية لنقـــل

  .)١٨١(السودان حكومة موافقة على احلصول قبل املتحدة
  

 ،٥٤٥٩ اجللســــــة  يف دارت الــــــيت املــــــداوالت  

    ٢٠٠٦ حزيران/يونيه ١٤ يف املعقودة

ــة يف   ــودة ،٥٤٥٩ اجللســــ ــران/ ١٤ يف املعقــــ  حزيــــ

ــه ــان أدىل ،٢٠٠٦ يوني ــام املــدعي مــن كــل ببي  للمحكمــة الع

    السودان. وممثل الدولية، اجلنائية

 مـن  اسـتجد  مـا  آخـر  علـى  الـس  العـام  املدعي أطلع  

ــة أنشــطة يف تطــورات ــذ احملكم ــره  من ــس إىل األخــريتقري  جمل
__________ 

 ٢(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة    ٢املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٨٠(
  (الصني).

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٨١(

، )٢٠٠٦( ١٦٧٤ القــرار باعتمــاده الــس، إن وقــال األمــن.
 املســلحة الصــراعات نشــوب منــع أن إىل خلــص قــد يكــون

 مـــن لإلفـــالت حـــد وضـــع وأن شـــامل، ـــج اتبـــاع يتطلـــب

 أمـر  هـو  املناسبة، والدولية الوطنية اآلليات خالل من العقاب،

 يـذكّر  إنـه  وقـال  االنتـهاكات،  كـرار ت عـدم  لضـمان  منـه  بد ال

 عـن  الشـامل  النـهج  هذا مثل يف باملسامهة ملتزم مكتبه بأن هنا

ــق ــق طريـ ــرائم يف التحقيـ ــاة اجلـ ــا ومقاضـ ــدود يف مرتكبيهـ  حـ

 املُـدعى  اجلرائم حلجم ونظرا باحملكمة. املنوطة القضائية الوالية

 فـراد األ هويـة  بتحديـد  املرتبطة والتعقيدات دارفور يف ارتكاا

 يتوقـع  اجلرائم، عن املسؤولية من األكرب القدر يتحملون الذين

 واحـدة  قضـية  القضـائية  واملالحقـة  التحقيـق  يشمل أال املكتب

 ويف القضــايا.  مــن  جمموعــة  وإمنــا  دارفــور،  يف احلالــة  تتنــاول 

 مــن املتاحــة املعلومــات كافــة جيمــع مكتبــه أن إعالنــه معــرض

ــه املكتــب وأن دارفــور خــارج ــه يف تقــدما رزحيــ أن أمكن  عمل

 مرحلـة  ببـدء  يتعلق األمر أن على شدد اخلطرية، العقبات رغم

 تعــاون شــرط اســتيفاء مبكــان األمهيــة مــن فيهــا أصــبح جديــدة

ــة دون أي شــروط  الصــراع أطــراف وســائر الســودان حكوم
 هويـة  حتديـد  السـرعة  وجـه  علـى  ويـتم  التحقيـق  يستكمل كي

ــك ــون الــذين أولئ ــن األعظــم القــدر يتحمل  عــن ســؤوليةامل م

ــيت اجلــرائم ــت ال ــور. يف ارتكب ــالقول وخــتم دارف ــه إن ب  مكتب

ــعى ــة   سيسـ ــة املقبلـ ــتكمال إىليف املرحلـ ــق اسـ  أول يف التحقيـ

 مقبوليـــة تقيـــيم مســـتمر أســـاس علـــى وسيواصـــل دعـــوى،

  .)١٨٢(االختيار عليها يقع اليت الدعاوى

ــار   ــل وأشـ ــودان ممثـ ــه أن إىل السـ ــتجابت حكومتـ  اسـ

 تشـاور  عمليـة  إجراء يف شرعت أنب )٢٠٠٥( ١٥٩٣ للقرار

 شــرعت وبــأن الدوليــة، اجلنائيــة للمحكمــة العــام املــدعي مــع

 املالحقـــة إجــراءات  يف العــامون  ومـــدعوها الوطنيــة  شــرطتها 
__________ 

)١٨٢(  S/PV.5459 ٦-٢، الصفحات.  
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 يف وقـال  دارفـور.  يف وقعت اليت االنتهاكات ملرتكيب القضائية
 احللـول  أفضـل  هـي  السياسية التسوية أن على تشديده معرض

ــة ــالما لتحقيـــق املمكنـ ــة لسـ ــور، يف والعدالـ ــة إن دارفـ  حكومـ

 القـانون  سـيادة  إرسـاء  إىل الراميـة  جهودهـا  ستواصل السودان

 أنشـئت  الـيت  اآلليـات  مـن  وغريهـا  احملـاكم  طريـق  عـن  والعدل

 تبــذهلا الــيت اجلهــود دعــم إىل األمــن جملــس ودعــا دارفــور، يف

  .)١٨٣(دارفور يف داخلي حوار إجراء أجل من بلده حكومة
  

 جملــــس اختــــذه الــــذي )٢٠٠٦( ١٧٠٦ القــــرار  

 آب/ ٣١ يف املعقـــودة ٥٥١٩ اجللســـة يف األمـــن

    ٢٠٠٦ أغسطس

ــة يف   ــودة ،)١٨٤(٥٥١٩ اجللســــــ  آب/ ٣١ يف املعقــــــ

ــطس ــدول يف الـــس أدرج ،٢٠٠٦ أغسـ ــه جـ ــر أعمالـ  تقريـ

 متـــــــوز/ ٢٨ املـــــــؤرخ دارفـــــــور بشـــــــأن العـــــــام األمـــــــني

ــه ــني والحــظ ،)١٨٥(٢٠٠٦ يولي ــام األم ــره يف الع  وجــود تقري

 سـالم  اتفـاق  تنفيـذ  مسـتوى  علـى  هنـاك  رمبا أنه على تعالما
__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٣(
ــة ، املعقـــــــــودة٥٤٦٠يف اجللســـــــــة   )١٨٤( يف  كجلســـــــــة خاصـــــــ

ــه  ١٤ ــدمها   ٢٠٠٦حزيران/يوني ــس إىل إحاطــة ق ، اســتمع ال
ــة    ــام للمحكمــة اجلنائي ــدعي الع ــاء   امل ــادال بن ــة وأجــرى تب الدولي

كجلســـة خاصـــة يف  ، املعقـــودة ٥٥١٧لـــآلراء. ويف اجللســـة  
اإلحـــــــــاطتني ، ويف أعقـــــــــاب ٢٠٠٦آب/أغســـــــــطس  ٢٨

األمني العام املسـاعد لعمليـات حفـظ    اللتني قدمهما  يتنياإلعالم
ووكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسـق اإلغاثـة    ،السالم

لــس تبــادال لــآلراء مــع القــائم  يف حــاالت الطــوارئ، أجــرى ا
باألعمـال بالنيابــة للبعثـة املراقبــة الدائمـة لالحتــاد األفريقـي لــدى     

امعـة الـدول العربيـة لـدى     جلاألمم املتحدة، ومع املراقب الـدائم  
األمـم املتحـدة، واملراقـب الـدائم ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي لـدى         

  األمم املتحدة.
، املقـــدم عمـــال بـــالقرار S/2005/167 الـــوارد يف الوثيقـــة التقريـــر  )١٨٥(

٢٠٠٦( ١٦٧٩.(  

ــور ــأخريات دارف ــة وصــعوبات كــبرية ت ــة هيكلي ــدى، طويل  امل

 يف املشـتركة  األطراف من طرفني هناك ألن أسفه عن وأعرب
االتفـاق مل حيـظ    وألن االتفـاق،  علـى  يوقعـا  مل أبوجا حمادثات

 نياألمـ  فإن مث، ومن دارفور. سكان من كبريبعد بتأييد شطر 
 تنفيـذ  علـى  السـودان،  حكومـة  وخباصـة  األطراف،حثَّ  العام

 نفســه،  الوقــت يفوأهــاب   ممكــن، وقــت  أقــرب يف االتفــاق

 الــيت  املســاعدة  نطــاق مــن  كــثريا  يوســع أن الــدويل  بــاتمع

ــدمها. ــأن وأوصــى يق ــأذن ب ــى الــس ي ــور عل  مبســتويات الف

 عـدد  يف البعثـة  إىل املتحـدة  األمـم  من املقدم الدعم من جديدة

ــا األولويـــة، ذات اـــاالت مـــن ــادة جمـــاالت ذلـــك يف مبـ  القيـ

 املـــوظفني؛  تنقـــل وزيـــادة إمكانيـــة   واالتصـــاالت  واملراقبـــة؛

 وإدارة ـا؛  والتـزود  املياه مواقع وحتديد ؛والتدريب ؛واهلندسة

 الوقـــت ويف اإلعـــالم. وشـــؤون؛ اإلداريـــة والشـــؤون املـــوارد

 أن تسـتطيع  ال املتحـدة  األمـم أشار األمني العـام إىل أن   نفسه،

 أن إىل املنطقــة يف الســالم حفــظ مســؤوليات بكامــل تضــطلع

ــل ــى حتصـ ــة علـ ــة موافقـ ــودان حكومـ ــا، السـ  أن وإىل وتعاوـ

 مـن البلـدان املسـامهة بقـوات     من كافيا عددا جتمع أن تستطيع

 واملتعــددة الكــبريةاملطلوبــة  الســالم حفــظ عمليــة إنشــاء أجــل

ــةالعــام  أوجــز األمــني  أن وبعــد األبعــاد. ــة وهيكــل والي  عملي

 مـا  بأسـرع القيـام   ضـرورة  إىل أشـار  دارفور، يف املتحدة ألمما

، املتحـدة  لألمـم  عمليـة  إىل األفريقي الحتادا بعثةبتحويل  ميكن
ــى احلصــولوذكــر أن  ــة عل ــة موافق ــب الســودان حكوم  يتطل

 الـس  أعضـاء  ومـع  احلكومـة،  مـع  املكثفة املناقشات استمرار

ــدول ــة، واملنظمــات الرئيســية األعضــاء وال  إىل إضــافة اإلقليمي

    املتحدة. األمم

 وأدىل املناقشــة. يف للمشــاركة الســودان ممثــل ودعــي  

ــم ــس أعضــاء معظ ــات ال ــه .)١٨٦(ببيان ــرئيس ووج ــا) ال  (غان
__________ 

  .اجللسةمل يدل ممثال الكونغو وبريو ببيان يف   )١٨٦(
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 املـؤرخ  العـام  األمـني  تقريـر  إىل اإلضـافة  إىل األمن جملس انتباه

 وليــــةاأل التقــــديرات تتضــــمن الــــيت ،٢٠٠٦ متوز/يوليــــه ٢٨

ــاليف ــم لتكـ ــم دعـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــاد لبعثـ ــي االحتـ  يف األفريقـ
 مشـروع  نـص  إىل الـس  انتبـاه  الـرئيس  ووجـه  .)١٨٧(السودان

 املتحــدة، ترتانيــا مجهوريــةو األرجنــتني، مــن كــل قدمتــه قــرار

ــدامنرك،و ــا،و فرنســا،و ســلوفاكيا،و ال  املتحــدة، اململكــةو غان

ــاتو ــان ،املتحــدة الوالي ــرح ،)١٨٨(واليون ــرار مشــروع وطُ  الق

 مقابــل صــوتا ١٢ علــى القــرار مشــروع وحصــل للتصــويت.

 الروسـي  (االحتـاد  التصويت عن أعضاء ٣ امتناع مع شيء، ال

 )٢٠٠٦( ١٧٠٦ القـــرار بوصـــفه مـــدعتاو ،)والصـــني وقطـــر

    منها: أمور مجلة األمن جملس مبوجبه قرر الذي

 دون املســاس مبـا تضــطلع بـه بعثــة األمـم املتحــدة يف   أن يقـوم،    
السودان حاليا من عمليات ووالية على النحو املنصوص عليـه يف القـرار   

)، ومـــن أجـــل دعـــم التنفيـــذ املبكـــر والفعـــال التفـــاق  ٢٠٠٥( ١٥٩٠
ــور للســالم،   ــة، ونشــرها لتشــمل      بدارف ــذه البعث ــة ه توســيع نطــاق والي

ــى  دارفـــور، ولـــذلك يـــدعو إىل مواف  ــة علـ ــة الوحـــدة الوطنيـ قـــة حكومـ
ــد  هــذا ــوفري االنتشــار، وحيــث ال ــى ت ــة  ول األعضــاء عل  القــدرات الالزم

  لنشرها بسرعة؛

ــزز    ــدد     أن يع ــم املتحــدة يف الســودان بع ــة األم ــوام بعث ــز ق تعزي
مــن األفــراد العســكريني وبعنصــر مــدين مناســب       ١٧ ٣٠٠يصــل إىل 

من أفـراد الشـرطة املدنيـة، وعـددا يصـل       ٣ ٣٠٠يشمل عددا يصل إىل 
  من وحدات الشرطة املشكلة،   ١٦إىل 

ــة يف        ــم املتحــدة يف الســودان العامل ــة األم ــة بعث ــل والي أن تتمث
 ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٥دارفور يف دعم تنفيذ اتفاق دارفور للسالم املـؤرخ  

جنامينـا بشـأن وقـف إطـالق النـار ألسـباب إنسـانية يف الصـراع         اواتفاق 
  الدائر يف دارفور،  

  وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاق،    
__________ 

)١٨٧(  S/2006/591/Add.1.  
)١٨٨(  S/2006/699.  

لبعثــــة األمــــم املتحــــدة يف الســــودان باســــتعمال يقــــرر اإلذن   
الوســـائل الالزمـــة، يف منـــاطق انتشـــار قواـــا وحســـبما تـــراه يف   مجيـــع
  قدراا.    حدود

 ببيــان املتحــدة الواليــات ممثــل أدىل التصــويت، وبعــد  

 القــرار بتنفيــذ فــورا القيــام الضــروري مــن أنــه علــى فيــه شــدد

 تتكشـف  الـيت  ةاملأساوي األحداث وقف أجل من كامال تنفيذا

 أن ميكـن  ال التـأخري  أيـام  مـن  يوم كل أن وأضاف دارفور، يف

 أمــدإطالــة ” و الســوداين الشــعب معانــاة زيــادة إىل إال يــؤدي

ــال  ــادةأعمـ ــة اإلبـ ــذلك ‘‘.اجلماعيـ ــع ولـ ــن يتوقـ ــة مـ  حكومـ

 يتعلـق  فيمـا  كامـل  حنـو  على وتتعاون الدعم تقدم أن السودان

ــوة ــم بق ــظ  املتحــدة األم ــدة حلف ــال لســالم،ا اجلدي ــا وق إذا إ 

 سـالم  اتفـاق  بعيـد  حد إىل األمر هذا فسينسف بذلك، تقم مل

 أنوأكــد  دارفــور. يف اإلنســانية األزمــة أمــد وســيطيل دارفــور

ــرار ــاسيرســي  )٢٠٠٦( ١٧٠٦ الق ــة لقــوة األس فعالــة  دولي
 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة بتعزيـز قـوام    إنـه وقـال   األبعاد، متعددة

 يف األفريقـي  االحتـاد  بعثـة ادة تشـكيل  ميكن توقع إعـ  السودان،
 األمـم  قـوة  بإمكـان  وسيصبح وسلس سريع حنو على السودان

ــيت املتحــدة ــل تعمــل أن ســتعقبها ال ــدراا بكام ــع ق  وجــود م

 حــىت إجنــازه مت مــا إىل وأشــار يف صــلبها. كــبري أفريقــي عنصــر

 إن فقـال ، واإلمـداد  التخطـيط  جمـايل  يف كـبرية  أعمال من اآلن

 القـوة  نشـر  وتفاصـيل  خطط استكمال من مكن ارالقر اعتماد

ــة  إىل االنتقــال إن املتحــدة اململكــة ممثلــة وقالــت .)١٨٩(الدولي

 بالنســـبة الوحيـــد اـــدي اخليـــار هـــو املتحـــدة لألمـــم عمليـــة

ــدارفور.  عــن امتنعــت الــيت الوفــود تلــك حــىت إنــه وقالــت ل

 وإمنــا الــنص يف املطروحــة املســائل علــى تعتــرض ال التصــويت

يـويل أمهيـة    الـس  إن قائلـة  وأضـافت  التوقيـت.  لـى ع تعترض
 احلصـول  أجـل  من السودان حكومة مع احلوار واصلةكربى مل

__________ 

)١٨٩(  S/PV.5519 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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 اعتمــاد بعــد ســريعا تــأيت أن الــس يأمــل الــيت موافقتــها علــى

 الدوليــــة اجلنائيــــة احملكمــــة إىل يشــــري ال إنــــه حيــــث القــــرار

ــه يعتمــد ومل  بوضــوح ويــنص الســابع الفصــل إطــار يف بكامل

 أراضـيه،  ووحـدة  السـودان  بسيادة ملتزما يظل الس أن على

 عمليـة  إىل األفريقـي  لالحتـاد  بعثـة  من باالنتقال تتأثرا لن اللتني

 مــن عــدد يرحــب حــني يف فإنــه وباملثــل، .)١٩٠(املتحــدة لألمــم

 حييطــون املناســب، الوقــت يف القــرار باعتمــاد الــس أعضــاء

 األمـم  تقودها عملية إىل األفريقي لالحتاد بعثةحتويل  بأن علما

 املتزايــد للتــدهور للتصــدي متــاح خيــار أفضــل هــو املتحــدة

 هــذا اعتمــاد أن علــى يشــددون أــم غــري دارفــور، يف للحالــة

 مـع  شـراكة  إقامـة  عـن  والبحث احلوار من املزيد مينع ال القرار

  .)١٩١(السودان حكومة

 األفريقـي  لالحتـاد  بعثـة حتويـل   أن الصـني  ممثل والحظ  

 يــتم لـن  أنـه  رغـم  وعملـي  جيــد أمـر  املتحـدة  لألمـم  عمليـة  إىل

بعـد   الوطنيـة.  الوحـدة  حكومـة  موافقـة  علـى  احلصـول  بعد إال
ــام األمــني أن إىلأن أشــار  ــد الع ــرح ق ــى اقت ــس عل ــن جمل  األم

ــة، األطــراف بــني املســتوى رفيــع حــوار إجــراء ــهرأى  املعني  أن

 ليصـوت  )٢٠٠٦( ١٧٠٦ القـرار  لطـرح  ضـرورة  مثـة  يكن مل

 كـــان رمبـــا عليـــه التصـــويت تأجيـــل إن حيـــث لـــسا عليـــه

 وكـذلك  املصـلحة،  أصـحاب  بني جيد مناخ يئة يف سيساهم

 يف التســبب مــن بــدال تنفيــذه، حســن علــى تســاعد بيئــة يئــة
 نظـرا  أنـه وذكر يف ختام بيانه  .وااة التفاهم سوء من املزيد

 القــرار نــص وعلــى التصــويت، توقيــت علــى وفــده لتحفظــات
__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٠(
ــفحتان     )١٩١( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــان)؛  ٧و  ٦املرجـــ ــفحة(اليابـــ  الصـــ

ــا)؛  ٩ ــفحتان (فرنســ ــفحة  ١٠و  ٩الصــ ــان) الصــ  ١٠ (اليونــ
 (مجهورية ترتانيـا املتحـدة)؛ الصـفحة    ١١فحة (سلوفاكيا)؛ الص

(الـــــدامنرك)؛ والصــــــفحة   ١٢الصـــــفحة  (األرجنـــــتني)؛   ١٢
  (غانا).  ١٢

 علــى احلصــول ضــرورة إىل واضــح حنــو علــى يشــري ال الــذي

 مـن  بـد  بلـده  لوفـد  يكـن  مل الوطنيـة،  الوحـدة  حكومـة  موافقة

أقـوال   الروسـي  االحتـاد  ممثلوأيد  .)١٩٢(التصويت عن االمتناع
 علـى  القـرار  يـنص  أن مبكـان  األمهيـة  مـن  نممثل الصني وأكد أ

 موافقـة  علـى  للحصـول  ملحـة  حاجـة  مثـة  أن علـى  واضـح  حنو

 حفـظ  بعثة نشر أجل من السودان يف الوطنية لوحدةا حكومة

  .)١٩٣(املتحدة لألمم تابعة دارفور يف سالم

 إنـه  التصـويت  عـن  بلـده  امتنـاع  معلال قطر ممثل وقال  

 مـن  السياسـي  الصـعيد  علـى  اجلهـود  من مزيد بذل يتعني كان

 السـوادان  موافقـة  علـى  باحلصـول  الكفيلـة  الظروف يئة أجل

 األمــم قــوات أفــراد وقــوام واليــة اقنطــ توســيع علــى الطوعيــة

 أن يفضـل  كـان  وفدهوذكر أن  دارفور. يف ونشرهم املتحدة،

 لتمكينـها  األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  إىل ولوجسيت مايل دعم يقدم

 أن ميكنـه  ال وفـده مث اختـتم بيانـه قـائال إن     واليتـها،  إجنـاز  من

 األجــواء ظــل  يفلتبعاتــه وكيفيــة تطبيقــه    نظــرا  القــرار يؤيــد

  .)١٩٤(السائدة ياسيةالس
  

 ،٥٥٢٠ اجللســــــة  يف دارت الــــــيت املــــــداوالت  

  ٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١١ يف املعقودة

 أيلــــــــول/ ١١ يف املعقــــــــودة ،٥٥٢٠ اجللســــــــة يف  

 العــام األمــني تقريــر يف نظــره الــس واصــل ،٢٠٠٦ ســبتمرب

 اإلضـافة  ويف ،٢٠٠٦ عـام  متوز/يوليـه  ٢٨ املؤرخ دارفور عن

 أعضــاء مجيــع ببيانــات وأدىل .)١٩٥(التقريــر هلــذا صــدرت الــيت

 العربيـة  الدول امعةجل الدائم واملراقب السودان، وممثل الس،
__________ 

  .٧-٥الصفحات املرجع نفسه،   )١٩٢(
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٣(
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٤(
)١٩٥(  S/2006/591  وAdd.1.  
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 اإلسـالمي  املـؤمتر  ملنظمـة  الـدائم  واملراقب املتحدة، األمم لدى

  .)١٩٦(العام األمني إىل إضافة املتحدة، األمم لدى

 رســالة إىل الــس انتبــاه (اليونــان) الــرئيس واســترعى  

 السـودان  ممثل من موجهة ٢٠٠٦ أغسطس آب/ ٢١ مؤرخة

 رئــيس  مــن  رســالة إليــه  ــا  حييــل األمــن،  جملــس  رئــيس إىل

ــة نقــل فيهــا يــرفض الســودان، ــة والي  يف األفريقــي االحتــاد بعث
  .)١٩٧(دارفور يف املتحدة لألمم قوة إىل السودان

 بـالغ  عـن  فيه أعرب الذي بيانه يف العام األمني وحث  

ــدهور أســفه ــة لت ــال وتصــاعد يةاإلنســان احلال  يف املتجــدد القت
 هــذه يف عاجلــة إجــراءات اختــاذ علــى الــدويل اتمــع دارفــور،

 السـودان  حكومـة  لقيـام  اسـتيائه  عـن  وأعرب احلرجة. املرحلة

ــوات بنشــر ــور يف إضــافية ق ــذي األمــر، دارف  اتفــاق ينتــهك ال

 حـل  هنـاك  يكـون  أن ميكـن  ال أنـه  جمـددا  وأكد دارفور، سالم

 فيـه  يشـارك  سياسـي  اتفـاق  إىل لتوصـل ا وأن لألزمـة  عسكري

 الـذي  احلل وحده هو كاملة مشاركة املصلحة أصحاب مجيع

 أن إىلوبعــد أن أشــار  املنطقــة. يف الســالم حيقــق أن شــأنه مــن

 مـن  االنتقـال  ضـرورة  واضح حنو على بني قد األفريقي االحتاد

 ألمــمل تابعــة الســالم حلفــظ عمليــة إىل األفريقــي لالحتــاد بعثتــه

 علـى  القادمة األيام يف تعاونتسقال إن األمم املتحدة ، املتحدة

 موعـة  النهائيـة  الصـيغة  لوضـع  األفريقي االحتاد مع وثيق حنو

ــدعم عناصــر مــن ــة االحتــاد األفريقــي، بوصــفها    ال  خطــوةلبعث

 أنوأشـار إىل   .لتحويلها إىل بعثة تابعة لألمـم املتحـدة   أساسية

 املتحـدة  األمـم  عمليـة  يف حيوي بدور القيام يف ستستمر البعثة

مث أعــرب عــن األســف  املتحــدة، لألمــم قــوة إحــالل حــني إىل
 بالتــايلودعــا  الالزمــة، املــوارد إىلمــا زالــت تفتقــر  القــوةألن 

__________ 

ــة لالحتــاد        )١٩٦( ــة الدائم ــة املراقب ــة للبعث ــال بالنياب ــائم باألعم دعــي الق
  ببيان.  يدل ولكنه مل اجللسةاألفريقي إىل املشاركة يف 

)١٩٧(  S/2006/683.  

 علـى  البعثـة  قـدرة  يكفلـوا  أن إىل األفريقـي  االحتاد بعثة شركاء

 ســلموبعــد أن  االنتقاليــة. الفتــرة خــالل العمــل يف االســتمرار

 لــن املتحـدة  لألمـم  بعثــة إىل األفريقـي  االحتـاد  ةبعثــحتويـل   بـأن 

 تبين على احلكومةحثَّ  السودان، حكومة موافقة دون يتسىن

 عليــه. موافقتــها إبــداء وعلــى )٢٠٠٦( ١٧٠٦ القــرار روح

 علـى  التـأثري  تسـتطيع  اليت األعضاء الدول ناشدويف ختام بيانه 

 األمـن  جملـس  وناشـد  عليها ضغطا متارس أن السودان حكومة

  .)١٩٨(وموحدة وقوية واضحة برسالة يبعث أن

ــل أكــد حــني ويف   ــزام الســودان ممث ــة الت ــده حكوم  بل

 عليـه  يـدل  مـا  حنـو  علـى  املتحـدة،  األمـم  مـع  والتعـاون  باحلوار

 األمــن جملــس أن مــن اشــتكى فقــد الســودان، يف البعثــة وجــود

 بعـــدم يتســـم جـــا دارفـــور يف األزمـــة مـــع تعاملـــه يف انتـــهج

 األمـم  مـع  احلـوار  افتتاح أن رغم إنه وقال ية.واملصداق التوازن

ــاأ كــان املتحــدة ــإن وتصــادميا، حادي ــده حكومــة ف  ســتبقي بل

 اتمـع  مـع  مشروط غري غري حمدود تعاون أمام مفتوحا الباب

 سـيادة  حتتـرم  الـيت  واملمارسـات  املبـادئ  مجيـع يتفق مـع   الدويل

  .)١٩٩(واستقالله البلد

 العربيـة،  الـدول  ةامعـ جل الـدائم  املراقب من كل وأكد  

ــدائم واملراقــب ــةمل ال ــؤمتر نظم ــا يف اإلســالمي امل ــة بيانيهم  أمهي

 يف نشـــر أي قبـــل الســـودان حكومـــة موافقـــة علـــى احلصـــول
  .)٢٠٠(املتحدة لألمم لقوات دارفور

ــة يف الــس، أعضــاء وأعــرب   ــق عــن أمــور، مجل  القل

ــذي ــاورهم الــ ــدهور إزاء يســ ــة تــ ــية احلالــ ــة السياســ  واألمنيــ

ــانية ــدوا دارفــور؛ يف واإلنس ــني تقيــيم وأي  للكارثــة العــام األم
__________ 

)١٩٨(  S/PV.5520 ٥-٣، الصفحات.  
  .٧-٥ املرجع نفسه، الصفحات  )١٩٩(
(جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة)؛،  ٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٢٠٠(

  (منظمة املؤمتر اإلسالمي). ٨  الصفحة
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 حكومـة  رفـض  بأسـف  والحظوا دارفور؛ يف اجلارية اإلنسانية

 )؛٢٠٠٦( ١٧٠٦ األمــن جملــس قــرار وتنفيــذ قبــول الســودان

 حــل أي هنــاك يكــون أن ميكــن ال أنــه جديــد مــن وأكــدوا

 حــل إجيــاد وضــرورة دارفــور، يف الــدائر للصــراع عســكري

 دارفــور؛ ســالم اتفــاق إطــار يف ينــدرج السياســية بالوســائل

 أن علــى واتفقــوا األفريقــي؛ االحتــاد بعثــة واليــة متديــد وأيــدوا

ــز ــة تعزي ــى البعث ــور عل ــر الف ــب ســيما وال ضــروري، أم  لتجن

 تابعـة  سـالم  حفـظ  عمليـة  إىل االنتقـال  يف أمـين  فـراغ  حدوث

    املتحدة. لألمم

 أسـفه  عـن  أعـرب  الـذي  املتحـدة  الواليـات  ممثل وقال  

ــيت خطــوةلل ــة اختــذا ال ــوراء إىل الســودان حكوم ــد ال  بالتهدي

 تأكيـد  يعيـد  إنـه  اإلفريقي، االحتاد بعثة بطرد عنها صدر الذي

 ســالم حفــظ عمليــة إىل االنتقــال بــأن بلــده وفــد نظــر وجهــة

 اململكـة  ممثـل  أمـا . )٢٠١(لاألفضـ  اخليار هو املتحدة لألمم تابعة

 انــدالع جتنــب هــو الــس هــدف أنأشــار إىل  فقــد املتحــدة،

ــة  حكومــة مــع ذلــك علــى بالتعــاون دارفــور يف إنســانية أزم

ــودان ــال يف السـ ــالمة جمـ ــة السـ ــودان اإلقليميـ ــا للسـ ــل مبـ  يكفـ

 اسـتقرار  أو الدولـة  وحـدة  يهـدد  خطـر  إىل دارفـور  تتحول أال

 يف املتحـدة  لألمـم  قـوة  إن القول جدوى عنوتساءل  املنطقة،
 أسـفه  عـن  وأعـرب  السـودان،  لسيادة انتهاكا ستشكل دارفور

 السـالم  حلفظ عملية نشر من املتعنت السودان حكومة ملوقف

ــور يف ــة داف ــأن وذكــر املتحــدة، لألمــم تابع  االامــات هــذه ب

 مث، ومـن  .السـودان  يف املتحدة األمم بعثة ضد موجهة تكن مل

 الـرئيس  إلقنـاع  املبذولـة  اجلهـود  مواصـلة  ينبغـي  أنـه  يـرى  فهو

  .)٢٠٢()٢٠٠٦( ١٧٠٦ القرار بتنفيذ السوداين
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٢(

 أن أمهيــة علــى الروســي واالحتــاد الصــني ممــثال وشــدد  

 أجـل  مـن  السـودان  حكومـة  مع احلوار إىل األمن جملس يسعى

 إىل األفريقـي  الحتـاد ا بعثـة حتويـل   علـى  موافقتها على احلصول

 حيتـرم  أن الـس  علـى  بـأن  دافعـا  املتحـدة،  لألمـم  تابعـة  عملية

 حفـظ  عمليـة  نشـر  البلـد  هـذا  على يفرض وأال السودان، آراء

ترتانيـا   مجهوريـة  ممثـل  قـال  وباملثـل،  .)٢٠٣(املتحـدة  لألمم سالم
 واالحتـاد  املتحـدة  األمـم  قيـام  إىل ماسة حاجة هناك إن املتحدة

 نهـج  استكشـاف  يف السـودان  حكومة إشراك بإعادة األفريقي

 جملــس قــرار تنفيــذ أجــل مــن املتبــادل االطمئنــان علــى تبعــث

 أن إىلوبعد أن أشار ممثل قطـر   .)٢٠٤()٢٠٠٦( ١٧٠٦ األمن

 دارفـور  أجـل  مـن  شـاملة  عمـل  خطة قدمت السودان حكومة

 ألن أســفه عــنوأعــرب  اإلجيابيــة، العناصــر مــن عــددا تتضــمن

 القــــرار اعتمــــاد قبــــل فيهــــا جبديــــة ينظــــر مل األمــــن جملــــس

ــا  ،)٢٠٠٦( ١٧٠٦ ــسدعـ ــة  إىل الـ ــةدراسـ ــراء  اخلطـ وإجـ
 يف احلالـة  بشـأن  حسـنة  بنيـة  السـودان  حكومـة  مـع مشـاورات  

 بفــرض التهديــد   نفســه  الوقــت  يف يتجنــب  أن وإىل دارفــور، 

 حكومـة  كانـت  إذا أنه الدامنرك ممثلة والحظت .)٢٠٥(جزاءات

 عســكري حــل إلجيــاد خططهــا يف مســتمرة تــزال ال الســودان

 اســـتبعاد عــدم  عندئـــذ فســيتعني  دارفـــور، يف الــدائر  للصــراع 

ــا جــزاءات، فــرض إىل اللجــوء ــلمم شــدد بينم ــان ث ــى اليون  عل

 آليـة  فيهـا  مبـا  لـه،  املتاحـة  األدوات الس يستخدم أن ضرورة

  .)٢٠٦()٢٠٠٥( ١٥٩١ القرار يف عليها املنصوص اجلزاءات
  

__________ 

(الصــني)؛ والصــفحتان   ١٥و  ١٤املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٢٠٣(
  (االحتاد الروسي). ١٧و  ١٦

  .  ١٦و  ١٥الصفحتان املرجع نفسه،   )٢٠٤(
  .٢٤و  ٢٣الصفحتان  املرجع نفسه،  )٢٠٥(
 ٢٨و  ٢٧الصـفحتان  (الـدامنرك)؛   ٢٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٠٦(

  (اليونان).
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 جملــــس اختــــذه الــــذي )٢٠٠٦( ١٧٠٩ القــــرار  

 أيلول/ ٢٢ يف املعقودة ،٥٥٣٢ جلسته يف األمن

    ٢٠٠٦ سبتمرب

 أيلــــــــول/ ١٨ يف املعقــــــــودة ،٥٥٢٨ اجللســــــــة يف  

 تقريـر  أعمالـه  جـدول  يف األمـن  جملـس  أدرج ،٢٠٠٦ مربسبت

 أيلـــــول/ ١٢ املـــــؤرخ الســـــودان، بشـــــأن العـــــام األمـــــني

 أنـه  تقريـره  يف العـام  األمـني  الحـظ وقـد   .)٢٠٧(٢٠٠٦ سبتمرب

 الوطنيـــة، الوحـــدة حكومـــة تنصـــيب مـــن واحـــدة ســـنة بعـــد

 يف حمــدود، نطــاق علــى كــان وإن تقــدما األطــراف أحــرزت
 الوقــت ويف الشــامل. الســالم اتفــاق بمبوجــ التزاماــا تنفيــذ

 تـتمكن  مل األطـراف  ألن أسفه عن األمن جملس أعرب نفسه،

 جمـاالت مبـا فيهـا    عليهـا  املتنـازع  املسـائل  مـن  عـدد  تسـوية  من

ــة ــة بالغـ ــمل األمهيـ ــم تشـ ــلطة تقاسـ ــروة، السـ ــافة والثـ  إىل إضـ

 إىل األطـراف  ودعـا  الوطنيـة،  لالنتخابـات  التحضريية األعمال

 األمـني  وقـال  االلتزامـات.  هـذه  جبميع كامل حنو على تفي أن

ــام ــه الع ــد يكــرر إذ إن ــى التأكي ــاق أن عل  الشــامل الســالم اتف

 أن يف ألمـل  حيـدوه  دارفور، سالم اتفاق لبناء األساس زالي ال

ــي ــادة يع ــب متامــا الســودانيون الق ــة العواق ــرد احملتمل  فعلــهم ل

 يتعلـق  يمـا ف الـدويل  اتمـع  قـدمها  اليت املقترحات على السليب

ــدارفور، ــا بـ ــق وفيمـ ــز يتعلـ ــة بتعزيـ ــاد بعثـ ــي االحتـ  يف األفريقـ
وبعــد أن  املتحــدة. لألمــمتابعــة  عمليــة إىلوحتويلــها  الســودان

 إىل التوصـل  إىل للسـعي  مسـتعدة  املتحـدة  األمـم  أن على شدد

 السـودان  حكومـة  مـع  عليـه  املتفـق  النحـو  على سياسي، مسار

 يؤديـه  أن ينبغـي  رئيسـيا  دورا األمـن  لـس  أنأكد  أبوجا، يف

قدرتـه   علـى  تتوقف فعاليته أن من الرغم على العملية، هذه يف
ويف ختــام بيانــه،  وفعــال. قــوال تامــة وحــدة يف التصــرف علــى

__________ 

قـــدم عمـــال بـــالقرار امل ،S/2006/728 الـــوارد يف الوثيقـــة التقريـــر  )٢٠٧(
٢٠٠٥( ١٥٩٠.(  

ــام    ــني الع ــدأوصــى األم ــة بتجدي ــة والي ــم املتحــدة يف   بعث األم
    إضافية. شهرا ١٢ ملدة السودان

 قـدمها  إحاطـة  إىل الـس  اسـتمع  نفسها، اجللسة ويف  

 ورئــــيس الســــودان لشــــؤون العــــام لألمــــني اخلــــاص املمثــــل

ــة ــات بعــدها أدىل يف الســودان، املتحــدة األمــم بعث ــع ببيان  مجي

  .)٢٠٨(الس أعضاء

اخلــاص   مثــلامل قــدمها  الــيت اإلعالميــة  اإلحاطــة ويف  
 يف انتشـــارها تقريبـــاأجنـــزت  البعثـــة أنأفـــاد بـــ العـــام، ألمـــنيل

 زال مــا الشــامل الســالم اتفــاق تنفيــذ وأن الســودان، جنــوب

 الراهنـة  التحـديات  مـن  العديد رغم الصحيح املسار على يسري

 التنميــة وحتقيــق اإلعمـار  إلعــادة املسـاعدة  إىل امللحــة واحلاجـة 

 إنـه  قـال  دارفـور،  يف باحلالة يتعلق وفيما السوداين. اجلنوب يف

 قبـل  إال عليـه  يوقـع  مل للسالم دارفور اتفاق أن من الرغم على

 ‘‘يف عــــداد األمــــوات” يكــــون يكــــاد فإنــــه شــــهر،أ أربعــــة

 وهــي لتفعيلــه، أساســية شــروط مخســة علــى األضــواء وســلط

 اتفـاق  إىل االنضـمام  علـى  املعنيـة  األطـراف مجيـع   تشجيع ‘١’

 مـن  وذلك االتفاق، النتهاكات حد وضع ‘٢’ دارفور؛ سالم

ــة؛ هدنــة علــى االتفــاق خــالل  وقــف جلنــة جعــل‘٣’ حقيقي

ــار إطــالق ــة الن ــعل ممثل ــها لجمي ــة؛ الصــالحيات وختويل  الالزم

ــتئناف ‘٤’ ــز احملادثـــات اسـ ــة لتعزيـ ــكان ثقـ ــاق؛ يف السـ  االتفـ

حتويــل  علــى الســودان حكومــة موافقــة علــى احلصــول ‘٥’ و
  .)٢٠٩(املتحدة لألمم تابعة بعثة إىل األفريقي لالحتاد بعثة

ــاؤل عــن الــس أعضــاء معظــم وأعــرب    مشــوب تف

ــذ يف احملــرز دوداحملــ بالتقــدم يتعلــق فيمــا باحلــذر  اتفــاق” تنفي

 اإلجيابيـــة التطـــورات بعـــض إىل وأشـــاروا ؛“الشـــامل الســـالم
__________ 

كانت اململكة املتحـدة ممثلـة مـن خـالل وكيـل وزارة اخلارجيـة         )٢٠٨(
  .الربملانشؤون ل

)٢٠٩(  S/PV.5528 ٧-٢، الصفحات.  
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ــة يتعلــق فيمــا ــة باحلال  وشــددوا اجلنــوب، يف واإلنســانية األمني

 هـــذا يف رئيســي  بــدور  قامــت  املتحــدة  األمــم  بعثــة  أن علــى 

 تنفيـذ  يف التقـدم  من مزيد إحراز ضرورة على واتفقوا الصدد؛

 وإصـالح  األمـين،  القطاع إصالح قبيل من تجماال يف االتفاق

 املشـردين  لعـودة  التحضـري  وأعمـال  تشـكيلها،  وإعادة الشرطة

ــة، واالنتخابــــات داخليــــا، ــافة املقبلــ  الســــالح نــــزع إىل إضــ

 الوفـاء  علـى  األطراف مجيع وحثوا اإلدماج؛ وإعادة والتسريح

 علـــى وشـــددوا الشـــامل، الســـالم اتفـــاق مبوجـــب بالتزاماـــا

 االتفـاق؛  تعزيـز علـى   العمـل  الدويل اتمع واصلي أن ضرورة

بعثة األمم املتحدة يف  والية بتمديد العام األمني توصية وأيدوا
 يتفقـون  إـم  قـالوا  دارفـور،  يف باحلالة يتعلق ما ويفالسودان؛ 

 قابلـة  غـري  مسـألة  السـودان  يف السـالم  أن على العام األمني مع

 آثـار  دارفـور  يف ألزمـة ا على تترتب أن احتمال وعلى للتجزئة

 اتفــاق يتــأثر أن باحتمــال وســلموا البلــد؛ أحنــاء بقيــة إىل متتــد

 قليـل  تقـدم  إال هنـاك  يكـن  مل إذا شـديدا  تـأثرا  الشـامل  السالم

 أمهيـــة جديـــد مـــن وأكـــدوا دارفـــور؛ ســـالم اتفـــاق تنفيـــذ يف

 حكومـة  بإقنـاع  الكفيلـة  والوسـائل  السبل عن البحث مواصلة

 بعثــةحتويــل  وقبــول )٢٠٠٦( ١٧٠٦ القــرار بتنفيــذ الســودان

 تابعــة  الســالم حلفــظ قــوة إىليف الســودان  األفريقــي الحتــادا

  يف دارفور.   املتحدة لألمم

 الرئيسـية  العقبـة  أن تأكيـده  معرض يف قطر ممثل وقال  

ــام ــود أم ــور يف الســالم جه ــل دارف ــف يف تتمث  احلركــات موق

 هـذه  عمـ  بوضوح التعامل على األمن جملس حيث إنه املتمردة،

 علـى  السـودان  حكومة على اللوم إلقاء دون من االنتهاكات،

 وســــالمتها القــــومي أمنــــها حلمايــــة جهــــود مــــن تبذلــــه مــــا

  .)٢١٠(اإلقليمية
__________ 

  .٢٣و  ٢٢الصفحتان املرجع نفسه،   )٢١٠(

 يف العـــام لألمـــني اخلـــاص املمثـــل قالـــهيف مجلـــة مـــا و  
ــرض ــى رده معـ ــئلة علـ ــاء أسـ ــس، أعضـ ــه الـ ــظ إنـ  أن يالحـ

 املتحـدة  ملألمـ  تابعـة  بعثةنشر  على السودان حكومة اعتراض
 تتعــرض أن مــن اخلــوف إىل األول املقــام يف يعــزى دارفــوريف 

 السـاحة  علـى  املوجـودة  املتطرفـة  اجلماعات عليها تشنه هلجوم

ــة. ــة الســبل عــن وحتــدث احمللي ــة تيســري الكفيل ــة موافق  حكوم

ــال الســودان، ــد املفاوضــات إن فق ــؤدي ق ــة إىل ت ــن جمموع  م

 التزامـات  مقابـل نتقـال  مبوجبـها اال  احلكومـة تقبـل   اليت التدابري

 الــديون،  عــبء مــن بــالتخفيف  بالتزامــات كالتعهــد معينــة،

 خيـارات  يف الـس  ينظـر  أن أيضـا  واقتـرح  واألمـن.  والتجارة

 اقتـراح  قبـول  عدم على السودان حكومة أصرت ما إذا بديلة،

 لألمـم  تابعـة  قـوة  إىل األفريقـي  لالحتـاد  تابعـة  بعثة من االنتقال

 سـتقبل  السـودان  حكومـة  أن مـن  ثقـة  لـى ع إنه وقال املتحدة.

 ـا  تنـاط  املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  االحتـاد  بـني  مشـتركة  بعثة

  .)٢١١(الثامن الفصلمبوجب  والية

 أيلـــــــول/ ٢٢ يف املعقـــــــودة ،٥٥٣٢ اجللســـــــة ويف  

 العــام األمــني تقريــر يف نظــره الــس واصــل ،٢٠٠٦ ســبتمرب

 .)٢١٢(٢٠٠٦ أيلول/ســــبتمرب ١٢ املــــؤرخ الســــودان، بشــــأن

 قـرار  مشـروع  نـص  إىل الـس  انتبـاه  (اليونـان)  الرئيس ولفت

ــه ــات قدمتــ ــدة الواليــ ــرح .)٢١٣(املتحــ ــروع وطُــ ــرار مشــ  القــ

 القـــرار بوصـــفه مناقشـــة دون باإلمجـــاع واعتمـــد للتصـــويت،

 متديـد  منها أمور مجلة الس مبوجبه وقرر )،٢٠٠٦( ١٧٠٩

 تشــــرين ٨ حــــىت األمــــم املتحـــدة يف الســــودان  بعثــــة واليـــة 

 وإبقـاء  أخرى؛ لفترات متديدها نية مع ،٢٠٠٦ /أكتوبراألول

    الفعلي. نظره قيد املسألة
__________ 

  .٣٠-٢٤ املرجع نفسه، الصفحات  )٢١١(
)٢١٢(  S/2006/728.  
)٢١٣(  S/2006/758.  
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧١٣القــــرار   

 أيلول/ ٢٩املعقودة يف  ،٥٥٤٣األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٦سبتمرب 

 أيلــــــــول/ ٢٩ يف املعقــــــــودة ،٥٥٤٣ اجللســــــــة يف  

 إىل الـــس انتبـــاه (اليونـــان) الـــرئيس لفـــت ،٢٠٠٦ ســـبتمرب

 فرنســا، ســلوفاكيا، الــدامنرك، مــن كــل قدمتــه قــرار مشــروع

ــا املتحــدة اململكــة غانــا،  الشــمالية، يرلنــداأو العظمــى لربيطاني

    .)٢١٤(واليونان األمريكية املتحدة الواليات

 وفـد  أن إىل فأشـار  التصـويت،  قبـل  قطـر  ممثـل  وتكلم  

 بــالقرار عمــال املنشــأة واللجنــة اخلــرباء فريــق مــرارا أبلــغ بلــده

 التعامـل  يف احلـذر  من مزيد توخي بضرورة )٢٠٠٥( ١٥٩١

وجـه   الـيت  الطريقـة  إزاء قلقـه  عـن  وأعـرب  دارفـور،  مسألة مع
 إيـالء  دون األفـراد  ضد واالامات االدعاءات اخلرباء فريق ا

 جتــاوز عــدم ذلــك يف مبــا األساســية، املبــادئ مــن لعــدد اعتبــار

 أنـه  غـري  لدوليـة. ا اجلنائيـة  للمحكمة العام املدعي اختصاصات

 حكومـــة معاملـــة الفريـــق وواصـــل الشـــواغل هـــذه جتاهـــل مت

 املسـاواة  قـدم  علـى  للسـودان  الشـرعية  احلكومة وهي الوحدة،

ــع ــردة اجلماعــات م ــيت املتم ــل كانــت ال ــة تعرق  الســالم. عملي

 والشـفافية  احليـاد ب اخلـرباء  فريـق يلتـزم   أن ضـرورة  على وشدد

وأعـرب   سياسـي،  أثريتـ  أي عـن  مبنـأى  يظل وأن واالستقاللية
 يف عملــــــه أســــــاليب الفريــــــق يصــــــحح أن يفعــــــن أملــــــه 

  .)٢١٥(املستقبل

 باإلمجـاع  واعتمـد  للتصـويت،  القـرار  مشروع وطُرح  

 قــرر الــذي )،٢٠٠٦( ١٧١٣ القــرار بوصــفه مناقشــة وبــدون

 ميثــاق مــن الســابع الفصــل مبوجــب متصــرفا الــس، مبوجبــه

    منها: أمور مجلة املتحدة، األمم
__________ 

)٢١٤(  S/2006/775.  
)٢١٥(  S/PV.5543 ٢، الصفحة.  

واليــة فريــق اخلــرباء  ٢٠٠٧أيلول/ســبتمرب  ٢٩حــىت ميــدد أن   
)، والــذي ســبق أن مــددت ٢٠٠٥( ١٥٩١املعــني أصــال عمــال بــالقرار 

  ؛)٢٠٠٦( ١٦٦٥) و ٢٠٠٥( ١٦٥١ارين واليته مبوجب القر

إىل اللجنــــة إحاطــــة  يطلــــب إىل فريــــق اخلــــرباء أن يقــــدمأن   
يتضــمن ختاميـا  إىل الـس تقريـرا   منتصـف املـدة عـن أعمالـه وأن يقــدم     

  يوما قبل اية فترة واليته؛   ٣٠أقصاه استنتاجاته وتوصياته يف موعد 

ــدول أن    ــع الـ ــة،   حيـــث مجيـ ــدة املختصـ ــم املتحـ ــات األمـ وهيئـ
ــي  ــاد األفريقـ ــاون   واالحتـ ــى التعـ ــكل علـ ــة و  بشـ ــع اللجنـ ــل مـ ــع كامـ مـ

  اخلرباء.    فريق
  

 جملــــس اختــــذه الــــذي )٢٠٠٦( ١٧١٤ القــــرار  

 تشــرين  ٦ يف ةاملعقــود ،٥٥٤٥ اجللســة يف األمــن

    ٢٠٠٦ األول/أكتوبر

ــة يف    تشـــــــــرين ٦ يف املعقـــــــــودة ،٥٥٤٥ اجللســـــــ

 األمــني تقريــر يف نظــره الــس واصــل ،٢٠٠٦ أكتــوبر/األول

 الــرئيس ولفــت .)٢١٦(٢٠٠٦ أيلول/ســبتمرب ١٢ املــؤرخ العـام 

 مؤرخــة رســالة :الــوثيقتني التــاليتني إىل الــس انتبــاه (اليابــان)

ــن ٢٠٠٦ أيلول/ســبتمرب ٢٨ ــني م ــام األم ــل ،)٢١٧(الع ــا حيي  

 األفريقـي  االحتـاد  مفوضـية  ورئيس العام األمني من رسالة نص

 دعـم  تـدابري  جمموعـة  عـن  تفاصـيل  تتضمن السودان رئيس إىل

 البعثـة  وهـي  يف السـودان  األفريقـي  االحتـاد  لبعثـة  املتحدة األمم

ــيت ــة مــن ال ــوافر أن مبكــان األمهي  مــن كامــل تعــاون بشــأا يت

ــة جانــــب ــودان؛ا حكومــ ــالةو لســ ــة رســ ــرين ٣ مؤرخــ  تشــ

 حييــل ،)٢١٨(الســودان ممثــل مــن موجهــة ٢٠٠٦ األول/أكتــوبر

 ورئـيس  العـام  األمني إىل السودان رئيس من موجهة رسالة ا

 اقترحتـها الـيت   تـدابري ال جمموعـة  تؤيـد  األفريقي االحتاد مفوضية
__________ 

)٢١٦(  S/2006/728.  
)٢١٧(  S/2006/779.  
)٢١٨(  S/2006/789.  
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 ووجـه  السـودان.  يف األفريقي االحتاد بعثة لدعم املتحدة األمم

 الواليـات  قدمتـه  قـرار  مشـروع  إىل الـس  انتبـاه  أيضا الرئيس

 مـــدواعت للتصـــويت، القـــرار مشـــروع رحوطُـــ؛ )٢١٩(املتحـــدة

 )،٢٠٠٦( ١٧١٤ القــــرار بوصــــفه مناقشــــة دون باإلمجــــاع

    منها: أمور مجلة ،الس مبوجبه قرر الذي

ــة أن    ــة بعثــ ــدد واليــ ــودان  ميــ ــدة يف الســ ــم املتحــ ــىت  األمــ حــ
  ؛  ٢٠٠٧نيسان/أبريل   ٣٠

يطلــب إىل األمــني العــام أن يــوايف جملــس األمــن كــل ثالثــة  أن   
  أشهر بتقرير عن تنفيذ والية البعثة؛  

التزاماـــا أن حتتــرم  الســالم إىل  أن يهيــب بــأطراف اتفاقـــات     
دون إبطــاء،  علــى الوجــه األكمــل   وتنفــذ االتفاقــات جبميــع جوانبــها    

تفعـل ذلـك    ألطراف اليت مل توقـع اتفـاق سـالم دارفـور إىل أن    يهيب باو
  دون تأخري؛  

    .يبقي املسألة قيد نظره الفعليأن   
  

 ،٥٥٨٩ اجللســــــة  يف دارت الــــــيت املــــــداوالت  

  ٢٠٠٦  األول/ديسمرب كانون ١٤ يف املعقودة

 كــــــــانون ١٤ يف املعقــــــــودة ،٥٥٨٩ اجللســــــــة يف  

ــمرب/األول ــتمع ،٢٠٠٦ ديسـ ــة إىل الـــس اسـ ــدمها إحاطـ  قـ

    ة.الدولي اجلنائية للمحكمة العام املدعي

 اسـتكمال  طـور  يف كـان  مكتبه أن العام املدعي وأبلغ  

ــة األدلـــة ومجـــع التحقيـــق  الـــذين األشـــخاص لتحديـــد الكافيـ

 اجلــرائمأبشــع  بعــض عــن املســؤوليةأكــرب قــدر مــن  يتحملــون

 ملسـألة  متأن تقييم إجراء عقب بأنه، وأفاد دارفور، يف املرتكبة

األشـخاص   بـأن  لالعتقـاد  معقـوال  أساسا األدلةتوفر  املقبولية،
ــد    ــهم ق ــد هويت ــذين مت حتدي ــواال  اإلنســانية ضــد جــرائم ارتكب

 أطـراف  بعـض  توقيع من الرغم علىقال إنه و حرب. وجرائم
__________ 

)٢١٩(  S/2006/792.  

 ادعـاءات  هنالـك  تـزال  ال دارفـور،  سـالم  اتفـاق  على الصراع
 يقـع  رمبا بعضها خطرية جرائم ارتكابتفيد ب تقريبا ايومي ترد

ــة. اختصــاص ضــمن ــذا، احملكم ــإن ل ــس ف ــن جمل ــه األم  بإحالت

 مـرة  بـذلك  أكد قد يكون احملكمة، نظر إىل دارفور يف لوضعا

 يتعلـق  فيمـا  ال العـدل  إقامـة  يتطلبـان  واألمـن  السالم أن أخرى

 يتعلـق  مـا  يف وإمنـا  فحسـب، اليت ارتكبـت يف املاضـي    باجلرائم

 سـتقرار اال وـدد  املاليـني  معانـاة  أمـد  تطيل اليت باجلرائم أيضا

  .)٢٢٠(دارفور حدودخارج 
  

 اجللسـة  يف جملس األمن رئيسالذي أدىل به  البيان  

ــودة، ٥٥٩٨ ــانون ١٩ يف املعقـــــــــ  األول/ كـــــــــ

    ٢٠٠٦  ديسمرب

 كـــــانون ١٩ يف املعقـــــودة ،)٢٢١(٥٥٩٨ اجللســــة  يف  

 إىل الـس  انتبـاه  (قطـر)  الرئيس لفت ،٢٠٠٦ األول/ديسمرب

 إىل موجهــة ٢٠٠٦ األول/ديســمرب كــانون ٦ مؤرخــة رســالة

ــرئيس  بصــفته الكونغــو ممثــل مــن مــناأل جملــس رئــيس ممــثال ل
ــي االحتــاد ــل )٢٢٢(األفريق ــا حيي  ــا الســالم  جملــس اعتمــده بيان
 بعثـة  والية متديد علىفيه  يوافق األفريقي لالحتادالتابع  واألمن

ملـدة سـتة أشـهر أخـرى، ويؤيـد       السـودان  يف األفريقـي  االحتاد
ريقــي يف الــدعم الــذي تقدمــه األمــم املتحــدة لبعثــة االحتــاد األف 

 باســم ببيــان الــرئيس أدىل مث الســودان علــى ثــالث مراحــل.   

   منها: أمور مجلة البيان يف الس وأورد .)٢٢٣(الس
__________ 

)٢٢٠(  S/PV.5589 ٦-٢، الصفحات.  
كــانون  ١٤املعقــودة كجلســة خاصــة يف    ،٥٥٩٠يف اجللســة   )٢٢١(

قـدمها   مـن إىل إحاطـة  ، استمع جملـس األ ٢٠٠٩األول/ديسمرب 
املــــدعي العــــام للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة وأجــــرى تبــــادال 

لآلراء.  اًءبن  
)٢٢٢(  S/2006/961.  
)٢٢٣(  S/PREST/2006/55.  
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شــاورات الرفيعــة  امليؤيــد االســتنتاجات الــيت توصــلت إليهــا       
ــور،   ــة يف دارفــ ــأن احلالــ ــتوى بشــ ــدت  املســ ــيت عقــ ــرين  ١٦يف الــ تشــ

ــا ٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب  الصــادر عــن االجتمــاع   ، والــبالغيف أديــس أباب
السادس والستني لس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي، املعقـود     

  ؛٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠يف أبوجا يف 

ــراف إىل      ــع األط ــدعو مجي ــذ ي ــان دون  تنفي االســتنتاجات والبي
ــع األطــراف إىل      ــة، مجي ــذه الغاي ــا هل ــدعو، حتقيق ــى  إبطــاء، وي العمــل عل

مــوعيت اتفــاقي أديــس أبابــا وأبوجــا، لفــوري، حســب تســهيل النشــر ا
ــل  ــة االحتــاد   املقــدمتني مــن األمــم املتحــدة  الــدعم اخلفيــف والثقي إىل بعث

  عملية خمتلطة يف دارفور؛  يف السودان، ونشر األفريقي 

يؤكــد مــن جديــد قلقــه البــالغ إزاء تــردي احلالــة األمنيــة يف          
  ؛دارفور وآثاره على املنطقة

السلمي للصـــراع يف دارفـور يرتكـز علـى ـج      أن احلليؤكد   
ـــراف    ــع األطــ ــه جهــود مجي ــآزر في ــة شــامل تت وفقــا التفــاق ســالم   املعني

    .دارفور، وهو ما يسهم يف استعادة األمــــن واالستقرار يف املنطقة
  

 جملــــس اختــــذه الــــذي )٢٠٠٧( ١٧٥٥ القــــرار  

 يف املعقــــــــــودة ،٥٦٧٠ جلســــــــــته يف األمــــــــــن

    ٢٠٠٧ أبريل/نيسان  ٣٠

 نيســــــــان/  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٥٦٧٠يف اجللســــــــة   

، أدرج جملس األمن يف جدول أعماله تقرير األمني ٢٠٠٧  أبريل
٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٧العام املؤرخ 

. والحظ األمني العام )٢٢٤(
يف تقريره أن تنفيـذ اتفـاق السـالم الشـامل قـد وصـل إىل مرحلـة        

 إعـادة  ن يفتتمـثال نقطتني مـرجعيتني حـامستني   ، وأن هناك حامسة
والتحقـق مـن ذلـك وعقـد      ٢٠٠٧النشر الكامل للقوات يف عام 

  . ٢٠٠٩انتخابات حرة ونزيهة ملنتصف املدة يف عام 

__________ 

 بـــالقرار املقـــدم عمـــال ،S/2007/213 الـــوارد يف الوثيقـــة التقريـــر  )٢٢٤(
٢٠٠٥( ١٥٩٠(.  

ــل وأدىل   ــر ممثـ ــان. قطـ ــت ببيـ ــرئيس ولفـ ــة الـ  (اململكـ

 الواليـات  قدمتـه  قـرار  مشـروع  نـص  إىل الس انتباه املتحدة)

 ٢٠٠٧نيســان/أبريل  ١٧ مؤرخــة رســالة وإىل ،)٢٢٥(املتحــدة

 يرحـب  )٢٢٦(العـام  األمـني  إىل األمـن  جملـس  رئـيس  من موجهة

 تزويـد  بلـده  حكومـة  قبـول  السـودان  ممثـل  بتأكيـد  الس فيها

 الــدعم تــدابري جموعــةالســودان مب يف األفريقــي االحتــاد بعثــة

 للبعثــة. املتحــدة واألمــم األفريقـي  االحتــاد اقترحهــا الــيت الثقيـل 

أن وفـد بلـده    فيـه  ذكـر  ببيـان  قطـر  ممثـل  أدىل التصويت، وقبل
وافــق علــى تأييــد مشــروع القــرار نظــرا للموقــف البنــاء الــذي  

 مشـروع  لغةبكون  املتصلةملسه من مقدميه إزاء شواغل وفده 

 الـيت  اإلجيابيـة  التطـورات  مـع  مل تكن تنسجم يف البدايـة  القرار

 واألمـــم الســـودان حكومـــة بـــني العالقـــة يف مـــؤخرا حـــدثت

  .)٢٢٧(املتحدة

مـد باإلمجـاع   س مشروع القرار للتصـويت؛ واعت مث طرح الرئي  
ــرار  ــفه القـ ــة   )، ا٢٠٠٧( ١٧٥٥بوصـ ــس مجلـ ــه الـ ــرر مبوجبـ ــذي قـ لـ

  منها:    أمور

ــة  أن    ــة بعثــ ــدد واليــ ــىت   ميــ ــودان حــ ــدة يف الســ ــم املتحــ األمــ
  ع نِـيـة جتديدها لفترات أخرى؛، م٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر   ٣١

عاجلـة ممـثال خاصـا    يطلب إىل األمني العام أن يعـني بصـفة   أن   
جديدا بشأن السودان وأن يقدم تقريرا إىل الس كل ثالثـة أشـهر عـن    

  تنفيذ والية البعثة؛  

األطراف يف اتفاق السـالم الشـامل أن تعمـل بشـكل     أن يدعو   
ال ســيما حثيــث علــى إســراع خطــى التقــدم يف تنفيــذ مجيــع التزاماــا،    

صـالح  إلوانـب األخـرى   إجناز إنشاء الوحـدات املتكاملـة املشـتركة واجل   
وإعادة تنشـيط عمليـة نــزع سـالح املقـاتلني وتسـرحيهم        األمين؛قطاع ال

وإعــادة إدمــاجهم، وإمتــام إعــادة نشــر القــوات علــى حنــو كامــل ميكــن     
__________ 

)٢٢٥(  S/2007/240.  
)٢٢٦(  S/2007/212.  
)٢٢٧(  S/PV.5670 ، ٣و  ٢الصفحتان.  
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ــول   ــه حبل ــه  ٩التحقــق من كــانون  ١وترســيم حــدود   ؛٢٠٠٧متوز/يولي
بـــني الشـــمال واجلنـــوب بدقـــة، وفقـــا لربوتوكـــول  ١٩٥٦الثاين/ينـــاير 

وتسوية مشكلة أبيـي وإنشـاء    ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٠اشاكوس املؤرخ م
إدارة فيها بصفة عاجلـة، واختـاذ اخلطـوات الالزمـة إلجـراء االنتخابـات       

  الوطنية وفقا لإلطار الزمين املتفق عليه؛  

ــب بــ    ــع اتفــاق ســالم دارفــور أن     أن يهي األطراف الــيت مل توق
  تفعل ذلك دون تأخري.

  
ئيس جملس األمن يف اجللسـة  البيان الذي أصدره ر  

    ٢٠٠٧/مايو أيار ٢٥، املعقودة يف ٥٦٨٤

ــة    ــودة يف ٥٦٨٤يف اجللســــ ــايو  ٢٥، املعقــــ أيار/مــــ
، وجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه الــس إىل   ٢٠٠٧

موجهة من األمـني العـام    ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة 
العـــام حييـــل ــا تقريـــر األمـــني   )٢٢٨(إىل رئــيس جملـــس األمـــن 

ورئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي بشـأن العمليـة املختلطـة يف        
ــان باســم الــس   ــرئيس ببي ، وكــان يف )٢٢٩(دارفــور. مثّ أدىل ال

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

يرحب بإحالة التقريـر املشـترك لألمـني العـام ورئـيس مفوضـية         
  يف دارفور؛   املختلطةاالحتاد األفريقي عن العملية 

ويــدعو إىل التنفيــذ الكامــل وبــدون تــأخري مــوعيت تــدابري         
الدعم اخلفيف والدعم القوي لألمم املتحدة، املتعلقتني بتقـدمي املسـاعدة   
ــالنظر يف    ــام فـــورا بـ ــودان، وإىل القيـ ــاد األفريقـــي يف السـ ــة االحتـ إىل بعثـ
ــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي عــن       ــام ورئ ــر املشــترك لألمــني الع التقري

  املختلطة يف دارفور واختاذ إجراء بشأنه؛  العملية 

ويطلب كـذلك بـأن تفـي مجيـع األطـراف بالتزاماـا الدوليـة؛          
وتدعم العملية السياسية؛ وتضع حـدا للعنـف ضـد املـدنيني وللـهجمات      

  على حفظة السالم؛ وأن تيسر عمليات اإلغاثة اإلنسانية.
__________ 

)٢٢٨(  S/2007/307.  
)٢٢٩(  S/PRST/2007/15.  

ــة      ــيت دارت يف اجللســـ ــداوالت الـــ ، ٥٦٨٧املـــ
    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٧املعقودة يف 

ــة    حزيران/يونيــــه  ٧، املعقــــودة يف ٥٦٨٧يف اجللســ
، اسـتمع الـس إىل إحاطـة إعالميـة مـن املـدعي العـام        ٢٠٠٧

  للمحكمة اجلنائية الدولية.  

حيث أفـاد املـدعي العـام بـأن قضـاة احملكمـة أصـدروا          
ــرارهم يف  ــان/أبريل  ٢٧قـ ــه أن   ٢٠٠٧نيسـ ــأوا فيـ حيـــث ارتـ

فر أسـباباً معقولــة تـدعو لالعتقــاد بـأن أمحــد    األدلـة املقدمـة تــو  
ــانية يف     ــؤون اإلنسـ ــايل للشـ ــة احلـ ــر الدولـ ــو وزيـ ــارون، وهـ هـ

احتـدا   -قائـد ميليشـيا اجلنجويـد     -السودان، وعلي كوشـيب  
ــا جــرائم     ــور وارتكب معــاً الضــطهاد ومهامجــة املــدنيني يف دارف
حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وأفاد املدعي العام، بأن القضـاة  

وأهـاب  قـبض حبـق الشخصـني،     يروا بناء على ذلك أمرأصد
مبجلــس األمــن واملنظمــات اإلقليميــة أن حتــث الســلطات يف      
الســودان علــى إلقــاء القــبض علــى الشخصــني وتســليمهما إىل  
ــاون     ــألة تعـ ــة مسـ ــا يف معاجلـ ــه أيضـ ــا عـــن أملـ ــة، معربـ احملكمـ
الســودان مــع احملكمــة خــالل بعثــة جملــس األمــن املقبلــة إىل        

وذكــر املــدعي العــام أيضــا أن مكتبــه يواصــل مجــع   الســودان. 
املعلومــات عـــن اجلـــرائم املرتكبـــة يف دارفـــور ورصـــد امتـــداد  
العنــف إىل تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى.، وأشــار إىل أن 

ــ ح مـــؤخرا حتقيقـــا يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى،  تمكتبـــه فـ
وأضاف أن أية جرمية يزعم أا وقعـت يف تشـاد منـذ انضـمام     

، ٢٠٠٧إىل نظام روما األساسـي يف كـانون الثاين/ينـاير     البلد
  .)٢٣٠(ميكن أن ختضع للوالية القضائية للمحكمة

__________ 

)٢٣٠(  S/PV.5687،  ٦-٢الصفحات.  
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٦٩القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥٧٢٧األمــــــــ

    ٢٠٠٧متوز/يوليه   ٣١

متوز/يوليــه  ٣١، املعقــودة يف )٢٣١(٥٧٢٧يف اجللســة   
الــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــس يف جــــدول أعم٢٠٠٧

موجهـة مــن األمـني العـام إىل رئــيس     ٢٠٠٧حزيران/يونيـه   ٥
ألمني العام ورئيس ل، أحال ا التقرير املنقّح )٢٣٢(جملس األمن

ورئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي بشـأن العمليـة املختلطـة يف        
دارفــور، فضـــال عـــن إضـــافة هلــذا التقريـــر، تضـــمنت تقـــديرا   

ــة املختلطـــ   ــة للعمليـ ــاليف األوليـ ــدة للتكـ ــهرا. ويف  ١٢ة ملـ شـ
التقرير، الـذي ميثـل خالصـة املشـاورات الرفيعـة املسـتوى بـني        
االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة، أكــد األمــني العــام ورئــيس  
مفوضــية االحتــاد األفريقــي جمــددا ضــرورة اعتمــاد ــج شــامل  
إزاء الســـالم يف دارفـــور، اســـتنادا إىل االعتمـــاد املتبـــادل بـــني  

، وهي العملية السياسـية ووقـف إطـالق النـار     املسارات الثالثة
وعملية حفظ السـالم. وحثـا أعضـاء جملـس األمـن وأصـحاب       
املصلحة اإلقليميني على تأييد جهود الوساطة اجلارية، وذكـرا  
أن عملية سياسية مطردة تسـاندها عمليـة قويـة حلفـظ السـالم      
ــيم يف      ــاج اإلقل ــط أن تســاعد يف إدم ــن شــأا فق ــور م يف دارف

ن. ومـــع التســـليم بـــأن العمليـــة املختلطـــة عمـــل غـــري  الســـودا
مسبوق لكل من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، شـددا علـى   
ــة     ــة املختلطــة مرهــون عضــويا بتوصــل حكوم أن جنــاح العملي
ــل     ــة املختلطــة جــزءا مــن حــل طوي ــار العملي الســودان إىل اعتب
األجل للرتاع يف دارفور. وأضـافا أنـه سـيكون مـن الضـروري      

__________ 

املعقـــــــــودة كجلســـــــــة خاصـــــــــة يف   ،٥٦٨٨يف اجللســـــــــة   )٢٣١(
ــه  ٧ ــس إىل إحاطــة إعالميــة    ٢٠٠٧حزيران/يوني ، اســتمع ال

من املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، وأجـرى تبـادال بنـاء    
  لآلراء.

)٢٣٢(  S/2007/307/Rev.1 و  Add.1.  

ــا يف      أن ت ــى دوره ــة األطــراف عل ــة موافق ــة العملي عكــس والي
رصـــد ومســـاندة تنفيـــذ اتفـــاق ســـالم دارفـــور وأي اتفاقـــات 
الحقـــة. وأخـــريا، قـــاال إن تنفيـــذ العمليـــة يقتضـــي، كأولويـــة 
فوريــة، تعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان عــن طريــق   

  تكوين جمموعة الدعم الثقيل ونشرها.  

، واألمـني العـام،   )٢٣٣(يف الـس  وأدىل ببيانات أعضاء  
ــة املراقبــة الدائمــة       ــار األقــدم للشــؤون السياســية لبعث واملستش
لالحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة. ووجـه الـرئيس (الصـني)    
انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع قـــرار قدمتـــه إيطاليـــا، وبلجيكـــا،  
ــة   ــا، والكونغــــــو، واململكــــ وبــــــريو، وســــــلوفاكيا، وفرنســــ

ــاع ودون   ، وطـــرح)٢٣٤(املتحـــدة للتصـــويت، واعتمـــد باإلمجـ
)، الـذي قضـى مبوجبـه    ٢٠٠٧( ١٧٦٩مناقشة بوصفه القرار 

  الس يف مجلة أمور منها:

ــدا          ــة م ــرة أولي ــأن تنشــأ لفت ــه ب ــه وتكليف ــرر أن يعطــي إذن يق
شــهرا، عمليــة خمتلطــة بـــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحـــدة يف        ١٢

األفريقـي يف دارفـور)، علـى النحـو      دارفور (بعثة األمم املتحدة واالحتـاد 
املبين يف هذا القرار، وعمالً بتقرير األمني العام ورئيس مفوضـية االحتـاد   

ــؤرخ   ــي امل ــه  ٥األفريق ــرر كــذلك أن تكــون   ٢٠٠٧حزيران/يوني ، ويق
مــن تقريــر  ٥٥ و ٥٤واليــة هــذه البعثــة علــى النحــو املــبني يف الفقــرتني  

ــيس مفوضــية االحتــاد     ــام ورئ ــؤرخ  األمــني الع ــي، امل ــران/ ٥األفريق  حزي
  ؛  ٢٠٠٧  يونيه

ــاد األفريقـــي يف      قـــرر أن تتكـــون بعثـــة األمـــم املتحـــدة واالحتـ
دارفور، اليت تشـمل أفـرادا مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي يف السـودان ومـن         
جممــوعيت الــدعم اخلفيــف والــدعم الثقيــل التــابعتني لألمــم املتحــدة، مــن   

ــن األفــراد العســكريني، مبــن    ١٩ ٥٥٥ ــ م مراقبــاً عســكرياً   ٣٦٠يهم ف
وضــابط اتصــال، وعنصــرا مالئمــا مــن املدنـيـــني يشــمل عــددا يصــل إىل 

__________ 

  بيان يف اجللسة. بأيل كل من الكونغو وبريو مل يدل ممث  )٢٣٣(
)٢٣٤(  S/2007/468.  
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وحــدة شــرطة مشــكّلة تتكــون كــل   ١٩ مــن أفــراد الشــرطة و ٣ ٧٧٢
  فرداً؛   ١٤٠منها من عدد يصل إىل 

يقــرر أن يكــون تشــكيل وإدارة القــوات واألفــراد علــى النحــو    
مـن تقريـر األمـني العـام      ١١٥إىل  ١١٣املنصوص عليه يف الفقرات مـن  

  ؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي املؤرخ 

يقرر أن تقوم البعثة برصد وجود أي أسـلحة أو مـا يتصـل ـا       
مــن أعتــدة يف دارفــور بشـــكل ينتــهك االتفاقــات والتــدابري املفروضـــة       

  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٥٦من القرار  ٨ و ٧مبوجب الفقرتني 

القوام املأذون بـه لبعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان      يقرر إعادة   
ــرار   ــن   ٢٠٠٥( ١٥٩٠إىل مســتواه احملــدد يف الق ــد نقــل الســلطة م ) عن

بعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الســـودان إىل بعثـــة األمـــم املتحـــدة واالحتـــاد 
  األفريقي يف دارفور؛  

  املتحدة:    وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم  

ــي يف    يقـــرر أن   ــاد األفريقـ ــدة واالحتـ ــة األمـــم املتحـ ــأذن لبعثـ يـ
دارفــور بــأن تتخــذ مجيــع اإلجــراءات الالزمــة يف منــاطق انتشــار قواــا،  
ــا        ــا ومرافقه ــة أفراده ــن أجــل: محاي ــدراا، م ــراه يف حــدود ق حســبما ت
ــاملني يف       ــا والع ــل أفراده ــة تنق ــن وحري ــة أم ــداا، وكفال ومنشــآا ومع

هلـا، ودعـم تنفيـذ اتفـاق سـالم دارفـور يف وقـت        اال اإلنساين التابعني 
ــع شــن اهلجمــات          ــل تنفيــذه ومن ــو فعــال، ومنــع تعطي ــر وعلــى حن مبك

  املسلحة، ومحاية املدنيني دون مساس مبسؤولية حكومة السودان؛  

يومــا، بالتشــاور  ٣٠يطلــب إىل األمــني العــام أن يــربم، خــالل   
اتفاقــا ملركــز  مــع رئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي وحكومــة الســودان،

  القوات فيما يتعلق ببعثة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف دارفور.  

وبعد التصويت، أثىن األمـني العـام علـى جملـس األمـن        
، مشريا يف الوقت نفسـه  “قرارا تارخييا وغري مسبوق”الختاذه 

ــة     ــاء العمليـ ــة إنشـ ــه عمليـ ــيت تواجـ ــرية الـ ــديات اخلطـ إىل التحـ
لس على أن يظل منخرطـا يف العمـل بغيـة    املختلطة. وحث ا

حتقيق اهلـدف الـذي حـدده القـرار، وتـويل السـلطة يف دارفـور        
ســيما البلــدان  حبلـول ايــة العـام. ودعــا الــدول األعضـاء، وال   

املســامهة بقــوات، إىل تقــدمي الــدعم وااللتــزام بتزويــد البعثــة       

بالقوات. ودعا األمني العام أيضا حكومـة السـودان إىل تقـدمي    
الدعم الثابت واملستمر إىل العملية املختلطة وأكـد أن التوصـل   

  .)٢٣٥(إىل حل سلمي دائم لن يتحقق إال بعملية سياسية

ــرار       ــاذ القـ ــس باختـ ــاء الـ ــة أعضـ ــب غالبيـ ــد رحـ وقـ
باإلمجاع بوصـفه خطـوة هامـة حنـو حـل الـرتاع، ووضـع حـد         

 مثيـل  للمأساة اإلنسانية يف دارفور؛ وأشاروا إىل أـا عمليـة ال  
هلا يف احلجم والتعقيـد داعـني اتمـع الـدويل إىل دعـم نشـرها       
ــم    ــاد األفريقـــي واألمـ ــاون بـــني االحتـ ــادوا بالتعـ بســـرعة؛ وأشـ
املتحدة، وأثنوا على األعمـال الـيت اضـطلعت ـا بعثـة االحتـاد       
ــة،      ــة املختلط ــى أن العملي ــي يف الســودان؛ وشــددوا عل األفريق

النظر إليها كجـزء مـن    رغم أا خطوة هامة إىل األمام، ينبغي
ج شامل يكفل التوصل إىل تسوية سياسية. وأكـد عـدد مـن    
ــثلني علــى احلاجــة املســتمرة إىل املشــاركة والتعــاون مــن        املم

  جانب حكومة السودان.  

وحذر ممثل اململكة املتحدة من التبعـات املترتبـة علـى      
. وحـث ممثـل   )٢٣٦(فشل حكومة السودان يف الوفـاء بالتزاماـا  

 ١٧٦٩يات املتحدة حكومة السودان علـى تنفيـذ القـرار    الوال

ــن أن    ٢٠٠٧( ــور، وحــذر م ــال التفــاق ســالم دارف )، واالمتث
بلده سيلجأ إىل اختاذ تدابري أحادية اجلانب ومتعددة األطـراف  

  .)٢٣٧(يف حالة عدم امتثال حكومة السودان
__________ 

)٢٣٥(   S/PV.5727،  ٣  و ٢الصفحتان.  
  .٤  و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٦(
  .٩  و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٧(
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٧٩القــــرار   

ة يف ، املعقــــــــــود٥٧٥٠األمــــــــــن يف جلســــــــــته 

    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب   ٢٨

ــة    ــودة يف ٥٧٥٠يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٨، املعقـ أيلول/سـ
، وجـــه الـــرئيس (فرنســـا) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع ٢٠٠٧

ــه اململكـــة املتحـــدة، والواليـــات املتحـــدة    القـــرار الـــذي قدمتـ
مــد باإلمجــاع عتا؛ والــذي طــرح للتصــويت، و )٢٣٨(األمريكيــة

)، والــذي قــرر ٢٠٠٧( ١٧٧٩ودون مناقشــة بوصــفه القــرار 
مبوجبــه الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق    

  األمم املتحدة، يف مجلة أمور، ما يلي:

واليــة فريــق  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥أن ميــدد حــىت   
) والـذي سـبق متديـد    ٢٠٠٥( ١٥٩١اخلرباء املعني أصال عمـال بـالقرار   

ــه مبوجــــب القــــرارات    )، ٢٠٠٦( ١٦٦٥ )، و٢٠٠٥( ١٦٥١واليتــ
  )؛  ٢٠٠٦( ١٧١٣ و

أن يطلــب إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل اللجنــة، يف موعــد        
يومــا قبــل انتــهاء فتــرة واليتــه، إحاطــة منتصــف الفتــرة عــن     ٣٠أقصــاه 

األعمال اليت يضطلع ا وتقريـرا ختاميـا يتضـمن اسـتنتاجاته وتوصـياته؛      
واالحتــاد وأن حيــث مجيــع الــدول، وهيئــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة، 

  األفريقي على أن تتعاون مع اللجنة ومع فريق اخلرباء بشكل كامل.  
  

ــه رئـــيس جملـــس األمـــن يف      ــان الـــذي أدىل بـ البيـ
 تشــرين األول/ ٢، املعقــودة يف ٥٧٥٢اجللســة 

    ٢٠٠٧أكتوبر 

ــة    ــرين  ٢، املعقـــــــــودة يف ٥٧٥٢يف اجللســـــــ تشـــــــ
، أدىل الــــرئيس (غانــــا) ببيــــان باســــم  ٢٠٠٧األول/أكتــــوبر 

  ، وكان يف مجلة ما أورده يف البيان ما يلي:)٢٣٩(سال
__________ 

)٢٣٨(  S/2007/572.  
)٢٣٩(  S/PRST/2007/35.  

يدين الس االعتداء الفتاك، الـذي تعـرض لـه حفظـة السـالم        
التابعون لالحتـاد األفريقـي يف حسـكنيته، جبنـوب دارفـور، والـذي تشـري        

ببــذل كــل اجلهــود  ويطالــباألنبــاء إىل أن مجاعــة متمــردة قــد ارتكبتــه. 
  ؛م إىل العدالةللتعرف على هوية اجلناة وإحالته

ويبدي تعاطفه مـع احلكومـات وأسـر وزمـالء الضـحايا الـذين         
لقــوا حــتفهم أو الــذين أصــيبوا مــن جرائــه؛ ويعيــد جملــس األمــن تأكيــد   

  دعمه لبعثة االحتاد األفريقي يف السودان؛  

ــرار     ــع   ٢٠٠٧( ١٧٦٩وأشــار إىل الق ــه مجي ــذي طالــب في ) ال
وأن تكــف عــن شــن   األطــراف بــأن توقــف علــى الفــور أعمــال القتــال  

االعتــداءات علــى بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان وعلــى املــدنيني        
  والوكاالت اإلنسانية؛  

ــذا        ــودان هلـ ــراف يف السـ ــع األطـ ــل مجيـ ــى أن متتثـ ــد علـ ويؤكـ
املطلب، وأن تتعاون تعاونا تاما من أجـل نشـر جممـوعيت األمـم املتحـدة      

حتــاد األفريقـــي يف  لتــدابري الـــدعم اخلفيــف والـــدعم القــوي يف بعثـــة اال   
حتـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة الســـودان، ومـــع العمليـــة املختلطـــة لال

  دارفور؛    يف

ويعرب عن أسفه ألن هذا االعتداء وقع قبيل إجـراء حمادثـات     
  تشرين األول/أكتوبر يف طرابلس.   ٢٧السالم املقرر أن تبدأ يف 

  

ــه رئـــيس جملـــس األمـــن يف      ــان الـــذي أدىل بـ البيـ
ــة  ــودة يف ٥٧٦٨اجللســــ ــرين  ٢٤، املعقــــ تشــــ

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢٤، املعقــــــــودة يف ٥٧٦٨يف اجللســــــــة   
، أدىل الــــرئيس (غانــــا) ببيــــان باســــم  ٢٠٠٧األول/أكتــــوبر 

  ، وكان يف مجلة ما أورده يف البيان، ما يلي:)٢٤٠(الس

 تشـــــرين األول/ ٢٧الســـــالم يف يرحـــــب بعقـــــد حمادثـــــات   
ية العربية الليبية حتـت قيـادة املبعـوث    يف سرت، اجلماهري ٢٠٠٧ أكتوبر

__________ 

)٢٤٠(  S/PRST/2007/41.  
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اخلـاص لألمــم املتحـدة إىل دارفــور، واملبعــوث اخلـاص لالحتــاد األفريقــي    
  إىل دارفور؛  

ويدعو مجيع األطـراف إىل حضـور احملادثـات واملشـاركة فيهـا        
بشــكل كامــل وبنــاء، والقيــام، كخطــوة أوىل، باالتفــاق علــى وقــف        

ــذ ذلــك بشــكل   ــة وتنفي ــه    األعمــال القتالي ــى أن تشــرف علي عاجــل، عل
  األمم املتحدة واالحتاد األفريقي؛  

تســتثين أحــدا  يشــدد علــى أن التوصــل إىل تســوية سياســية ال    
ــور       ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــة لالحتــاد األفريق ــة املختلط ونشــر العملي

عـــادة إحـــالل الســـالم واالســـتقرار    بـــد منـــهما إل  بنجـــاح، أمـــران ال 
  دارفور.  يف
  

اختــــذه جملــــس  الــــذي) ٢٠٠٧( ١٧٨٤القــــرار   

تشرين  ٣١، املعقودة يف ٥٧٧٤األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ٣١، املعقــــــــودة يف ٥٧٧٤يف اجللســــــــة   
، أدرج جملـس األمـن يف جـدول أعمالـه     ٢٠٠٧األول/أكتـوبر  

ــؤرخ    ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــوبر   ٢٣تقريــ ــرين األول/أكتــ تشــ
ــام يف تقريــ   )٢٤١(٢٠٠٧ ــني الع ــد الحــظ األم ــاق أره . وق ن اتف

السالم الشـامل يواجـه أوقاتـا عصـيبة وأن إخفـاق الطـرفني يف       
توفري اإلرادة السياسـية الالزمـة وإلحـراز تقـدم بشـأن املسـائل       
املعلّقة قد يقوض سالمة هذا االتفاق. وأفاد األمـني العـام بـأن    
الفتــرة االنتقاليــة، ومــدا ســت ســنوات، دخلــت مرحلتــها       

تركيـــز عمليـــة الســـالم ذا طـــابع الثانيـــة، الـــيت سيصـــبح فيهـــا 
سياســي متزايــد. ومتشــيا مــع اجلــدول الــزمين لتنفيــذ االتفــاق،   
شجع الطرفني، بدعم من األمم املتحدة، على زيادة جهودمهـا  
من أجل اإلعداد لتعداد السكان واالنتخابـات. وأثـىن كـذلك    
على حكومة جنوب السودان للتقـدم الـذي أحرزتـه يف إنشـاء     

__________ 

)٢٤١(  S/2007/624،  مــن قــرار جملــس األمــن  ١١املقــدم عمــال بــالفقرة
٢٠٠٥( ١٥٩٠.(  

علــى الصــعيد املركــزي وعلــى مســتوى   ســيما املؤسســات، ال
الواليــات واملقاطعــات، لكنــه أعــرب عــن قلقــه إزاء عمليــات   
ــزع الســالح والتســريح وإعــادة     ــة ن ــأخري املســتمرة يف عملي الت
اإلدمــاج الــيت جتــري بقيــادة وطنيــة. وإذ أكــد جمــددا أن تنفيــذ  

ينعم السـودان بالسـالم    كياتفاق السالم بالكامل أمر حموري 
طويل، حث مرة أخرى الطرفني على تنفيـذ مجيـع   يف األجل ال

  أحكام االتفاق دون إبطاء.

ووجه الرئيس انتباه الس إىل مشروع القـرار املقـدم     
ــات       ــا وبلجيكــا وفرنســا واململكــة املتحــدة والوالي ــن إيطالي م

؛ الذي طرح للتصويت، وأُعتمـد باإلمجـاع ودون   )٢٤٢(املتحدة
الـذي قـرر مبوجبـه    )، و٢٠٠٧( ١٧٨٤مناقشة بوصفه القـرار  

  الس، مجلة أمور منها:

ــة بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف الســــودان حــــىت      أن يمــــدد واليــ
  ، بنِـيـة جتديدها لفترات أخرى؛  ٢٠٠٨نيسان/أبريل   ٣٠

وأن يطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل الــس، كــل ثالثــة    
تنفيـذ اتفـاق   أشهر، تقريرا عن تنفيذ والية البعثة، وعن التقـدم احملـرز يف   

  السالم الشامل وااللتزام بوقف إطالق النار؛  

ــع         ــا بشــكل يتســق م ــى مواصــلة جهوده ــة عل وأن حيــث البعث
واليتها من أجل تقييم التقدم احملرز يف إعـادة نشـر القـوات، وخباصـة يف     
منـــاطق الوحـــدة، وأعـــايل النيـــل، وجنـــوب كردفـــان، وأبيــــي، والنيـــل  

سـاعدة األطـراف يف ختفيـف التـوتر     األزرق، وعلى تعزيز قـدرا علـى م  
يف املناطق اليت ميكـن أن ينشـب فيهـا الصـراع بينـها، وأن حيـث كـذلك        

ــام    ــة إىل إمتــ ــراع فــــورا بــــاجلهود الراميــ ــادة األطــــراف علــــى اإلســ إعــ
  القوات؛    نشر

ــوطين        ــادة دعمهــا لــس التنســيق ال ــى زي ــة عل وأن حيــث البعث
ــنيت     ــاج وجلـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ـــزع السـ ــالح  لنـ ــزع السـ  نـ

ــوب والشــمال، وأن حيــث كــذلك      ــاج يف اجلن ــادة اإلدم والتســريح وإع
__________ 

)٢٤٢(  S/2007/642.  
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املــاحنني علــى االســتجابة لطلبــات املســاعدة الصــادرة عــن وحــدة األمــم  
  املتحدة املشتركة لنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.  

  

، ٥٧٨٤املــــــداوالت الــــــيت دارت يف اجللســــــة     

    ٢٠٠٧رب /نوفمالثاينتشرين  ٢٧املعقودة يف 

تشــــــــرين  ٢٧، املعقــــــــودة يف ٥٧٨٤يف اجللســــــــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه  ٢٠٠٧الثــاين/نوفمرب 

تقرير األمني العام عن نشر العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي    
ــؤرخ    ــور، امل ــاين/نوفمرب   ٥واألمــم املتحــدة يف دارف تشــرين الث

القلــق  . وقــد أعــرب األمــني العــام يف تقريــره عــن )٢٤٣(٢٠٠٧
الــذي يســاوره إزاء احتمــال أن تــؤدي األحــداث األمنيــة الــيت  
وقعت على امتداد الشهر املاضي واستمرار تأخر نشر العمليـة  
املختلطة إىل استمرار تدهور احلالة علـى أرض الواقـع. وناشـد    
ــل والطــريان      ــدرات يف جمــال النق ــدول األعضــاء املســامهة بق ال

ها من هذه القـدرات، وحـذر   بتزويد العملية املختلطة مبا يعوز
من أن العملية املختلطة، بدون هذه الوحدات البالغـة األمهيـة،   
لــن تــتمكن مــن تنفيــذ واليتــها. وأشــار إىل أن النشــر الســريع   
والفعـال للعمليـة املختلطـة يتوقـف أيضـا علـى تعـاون حكومــة        
السودان، ورحب بأحـدث مـا اختذتـه احلكومـة مـن خطـوات       

الـوزارات وآليـة تقنيـة لتيسـري حفـظ       إلقامة جلنة مشتركة بـني 
الســالم يف دارفــور، وأهــاب باحلكومــة أن توافــق علــى خطــة    
تشـكيل قـوات العمليـة املختلطــة الـيت قـدمها االحتـاد األفريقــي       
واألمم املتحـدة بصـورة مشـتركة. وأشـار األمـني العـام إىل أن       
اسـتهالل حمادثــات الســالم يف ســرت، يتـيح فرصــة فريــدة مــن   

إىل حل ائي للصـراع الـدائر يف دارفـور، وأن     نوعها للتوصل
نشر قوة عتيـدة حلفـظ السـالم تابعـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم        
املتحدة سيحدث تغيريا ويساعد على حتسني الظـروف األمنيـة   

__________ 

 ٦املقــدم عمــال بــالفقرة  ،S/2007/653 التقريــر الــوارد يف الوثيقــة  )٢٤٣(
  ).٢٠٠٧( ١٧٦٩من القرار 

يف امليدان، وحث مجيع األطـراف علـى االلتـزام بوقـف فـورى      
قودهـا  ألعمال القتال والدخول بروح بناءة يف احملادثات اليت ت

  األمم املتحدة واالحتاد األفريقي.

وأدىل ببيانات مجيع أعضـاء الـس، وممثـل السـودان،       
ــل األمــني     ــور ووكي ومبعــوث األمــم املتحــدة اخلــاص إىل دارف

  العام لعمليات حفظ السالم.  

ويف اإلحاطــة اإلعالميــة الــيت قــدمها املبعــوث اخلــاص    
ــدهور التــدرجيي   ــة  إىل دارفــور، ســلط الضــوء علــى الت يف احلال

اإلنســـانية واألمنيـــة والسياســـية، وأفـــاد بـــأن األجـــواء العامـــة  
تشــــرين  ٢٧حملادثــــات الســــالم يف دارفــــور الــــيت بــــدأت يف  

يف ســـرت، كانـــت بنـــاءة. وأكـــد أنـــه  ٢٠٠٧األول/أكتـــوبر 
ينبغي االعتراف بأن اجلو أقل إجيابية مما كان عليه وقـت اختـاذ   

ة الـيت جـرت يف   ) واملشاورات الناجحـ ٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار 
أروشا، األمر الذي يعـزى، مـن بـني مسـائل أخـرى، إىل عـدم       
االســتعداد وعــدم االتســاق داخــل حركــات التمــرد والتأهــب  
هلا، وعدم مشاركة بعض الفصائل. وأعرب عن اعتقاده بأنـه،  
مـــع احلفـــاظ علـــى الـــزخم مـــن خـــالل العمـــل املســـتمر مـــع   

قــول احلركـات وحكومـة السـودان، يـتعني السـماح بوقـت مع      
ــكيل وفـــد احلكومـــة ولتســـتكمل احلركـــات حتضـــرياا       لتشـ
للمحادثــات، وعــدم اازفــة مبصــداقية العمليــة باالســتعجال      

ســيما  بعقــد احملادثــات املوضــوعية. ودعــا اتمــع الــدويل، وال 
جملــــس األمــــن، إىل مناشــــدة األطــــراف تكثيــــف حتضــــرياا  

  .)٢٤٤(للمحادثات، وعدم السماح هلا بتعطيل العملية

ار وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم إىل   وأش  
أن العناصر األوىل جلهود حفـظ السـالم املشـتركة بـني االحتـاد      

ال تــزال  األفريقــي واألمــم املتحــدة جتمعــت ســويا، ومــع ذلــك
__________ 

)٢٤٤(  S/PV.5784،  ٧-٢الصفحات.  
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هناك حتديات خطرية تواجـه عمليـة النشـر. وأضـاف قـائال إن      
شـديد،  تـزال تبعـث علـى القلـق ال     احلالـة األمنيـة واإلنسـانية ال   

ويف الوقــت نفســـه، هنـــاك حتــديات أساســـية يف جمـــايل تـــوفري   
ســيما قــدرات التنقــل البالغــة األمهيــة، والتحديــد  القــوات، وال

النــــهائي لتكــــوين القــــوة، فضــــال عــــن عــــدد مــــن العوائــــق  
البريوقراطيــة. وفيمــا يتعلــق بــدعم حكومــة الســودان للعمليــة،  

ول أفـــاد بأنـــه رغـــم عـــدم ورود رد مباشـــر علـــى قائمـــة الـــد  
املسامهة بقوات يف العمليـة املختلطـة، أبـدت احلكومـة ترددهـا      
يف القبول بوحدات من بعض الـدول غـري األفريقيـة يف القـوة،     
وخاصــة القــادمتني مــن تايلنــد ونيبــال، والســرية اهلندســية مــن  
ــه      ــى أن ــل األمــني العــام عل ــا. وبعــد أن شــدد وكي مشــال أوروب

ــري أفريق    ال ــن إدراج وحــدات غ ــدائل ع ــة، وأحــاط  توجــد ب ي
ــة القائمــة بــني حكومــة        ــس علمــا أيضــا باملصــاعب اجلم ال
ــاق      ــرام اتف ــم املتحــدة بشــأن إب ــة لألم ــة العام الســودان واألمان
مركز القوات، بالنظر إىل أن املقترحات املقدمـة مـن احلكومـة    
حتمــل مــن الســمات مــا جيعــل عمــل البعثــة مســتحيال، خاصــة  

مة االتصـاالت. وأشـار   فيما يتعلق حبرية احلركة لألفراد ولسال
ــرتبط يف      ــور ت ــة يف دارف ــى إجيــاد حــل لألزم ــدرة عل إىل أن الق
اية املطاف بالعملية السياسية، واختتم بيانه قـائال إن اجلهـود   
املبذولــة لنشــر عمليــة قــادرة علــى حفــظ الســالم وعلــى تنفيــذ  
ــائج مفاوضــاا،       ــذ نت ــى تنفي ــراف عل ــها ومســاعدة األط واليت

غال املستمر من جملس األمن، باإلضـافة  زالت تتطلب االنش ما
  .)٢٤٥(إىل التأييد الفعال من جانب حكومة السودان

وأكــد ممثــل الســودان مــن جديــد التــزام بلــده الكامــل    
ــالقرار  ــا جتلـــى مـــؤخرا مـــن خـــالل  ٢٠٠٧( ١٧٦٩بـ )، كمـ

مشـــاركته يف حمادثـــات الســـالم يف ســـرت. ويف حـــني ســـلط  
ملتعلقـة بنشـر العمليـة    الضوء على جهود بلده للوفاء بالتزاماته ا

__________ 

  .١١-٧ املرجع نفسه، الصفحات  )٢٤٥(

املختلطة، أكد أن املناقشة املتعلقة باتفـاق نشـر القـوات ينبغـي     
ــة       ــم املتحــدة وحكوم ــي، واألم ــاد األفريق ــني االحت أن جتــرى ب
السودان، وليس داخل جملس األمن. وأكد ممثل السـودان مـن   
جديد التزام بلـده بالتوصـل إىل تسـوية سياسـية سـلمية ملسـألة       

ــا عــن    ــور، معرب ــه يف أن يصــار إىل اســتئناف وشــيك   دارف أمل
ملفاوضات سرت، وضم احلركات الرافضة التفـاق أبوجـا إىل   
مســرية الســالم، مــع جتنــب أي إشــارات مزدوجــة يكــون مــن  

  .)٢٤٦(شأا التأثري السالب على تلك املفاوضات

ــدهور       ــد أعــرب أعضــاء الــس عــن قلقهــم إزاء ت وق
ــني اجلم    ــدم االتســاق ب ــة اإلنســانية، وع ــردة،  احلال ــات املتم اع

وأبدوا تأييدهم عموما الفتتاح مفاوضات سـرت حتـت رعايـة    
الوسيطني من األمـم املتحـدة ومـن االحتـاد األفريقـي؛ وأكـدوا       
من جديد أن اتفاق دارفور للسالم يوفر اإلطـار الـالزم إلجيـاد    
حل سلمي للصراع يف دارفور؛ ودعوا إىل اإلسراع يف اختتـام  

ة مشـــاركة كـــل اموعـــات   املفاوضـــات السياســـية وكفالـــ  
املسلحة يف حمادثـات السـالم تلـك؛ وشـددوا علـى احلاجـة إىل       
ــة،       ــهات السياســية واإلنســانية واألمني ــى اجلب ــدم عل إحــراز تق

  وبشأن مسألة اإلفالت من العقاب، إلجناح نشر العملية.  

ويف إطار احملادثات السياسـية بشـأن دارفـور، أعربـت       
ر الذي اختذتـه بعـض احلركـات    عدة وفود عن قلقها إزاء القرا

واموعــات املتمــردة بعــدم املشــاركة يف مفاوضــات ســرت،   
وحثت اتمـع الـدويل وجملـس األمـن علـى اختـاذ تـدابري قويـة         
وبــــذل كافــــة اجلهــــود لضــــمان مشــــاركة اجلميــــع يف هــــذه 

. وحث ممثل كل مـن اململكـة املتحـدة والواليـات     )٢٤٧(العملية
__________ 

  .١٤-١١ املرجع نفسه، الصفحات  )٢٤٦(
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ١٥حة املرجــع نفســه، الصــف    )٢٤٧( (الوالي

(الصــني)؛ والصـــفحة   ١٩(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة     ١٨
  .(االحتاد الروسي) ٢١
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 كـبري للوسـطاء لقيـادة عمليـة     املتحدة األمني العـام علـى تعـيني   
. وأعرب ممثل بلجيكـا عـن رأي مفـاده    )٢٤٨(السالم يف دارفور

ــع األطــراف، يف      ــب مجي ــن جان ــة م ــف األعمــال العدائي أن وق
ــة، شــرط أساســي مســبق إلحــراز أي       ــة فعال ــة متابع إطــار آلي

  .)٢٤٩(تقدم

وفيما يتعلق بنشر العمليـة املختلطـة، علـى الـرغم مـن        
رب معظــم املــتكلمني عــن القلــق إزاء التقــدم الــذي أحــرز، أعــ

اســتمرار حــاالت التــأخري املرتبطــة مبجــاالت أساســية حيويــة؛  
ودعــوا إىل نشــر العمليــة علــى حنــو ســريع وكامــل؛ ودعــوا         
ــل الناقصــة؛       ــدرات التنق ــوفري ق ــوات إىل ت ــدان املســامهة بق البل
وحثــوا األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي علــى التعجيــل بنقــل  

ـــ  ــلطة مـــن بعث ــة.  السـ ــة املختلطـ ــي إىل العمليـ ــاد األفريقـ ة االحتـ
وأعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن القلــق إزاء ســلوك حكومــة   
السودان الذي تسبب يف حـاالت تـأخري يف الترتيبـات املتعلقـة     

. وحـــث ممثـــل الواليـــات املتحـــدة حكومـــة )٢٥٠(بنشـــر البعثـــة
ــة علــى قائمــة البلــدان املســامهة     الســودان علــى املوافقــة الفوري

إبرام اتفـاق مقبـول ملركـز القـوات، وإزالـة العقبـات       بقوات، و
ــيت تعــوق إحــراز تقــدم، وناشــد جملــس     ــدة ال اللوجســتية العدي
األمـــن اإلصـــرار يف مطالبـــة احلكومـــة بـــااللتزام ببعثـــة حفـــظ  
الســالم، واختــاذ مجيــع التــدابري الضــرورية لتيســري نشــرها علــى  

ــع مــن   )٢٥١(الفــور ــده يتوق ــل االحتــاد الروســي إن بل ــال ممث  . وق
__________ 

والصــفحة  ،(الواليــات املتحــدة)؛ ١٥املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٤٨(
  (اململكة املتحدة). ١٧

  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة  )٢٤٩(
ملتحــــدة)؛ (الواليــــات ا ١٥-١٤املرجــــع نفســــه، الصــــفحتان   )٢٥٠(

(االحتـاد   ٢١الصـفحة   ؛(اململكـة املتحـدة)   ١٨-١٧الصفحتان 
(ســلوفاكيا)؛  ٢٦(فرنســا)؛ الصــفحة  ٢٤الروســي)؛ الصــفحة 

 (الكونغـو)؛  ٢٢-٢١(إيطاليـا)؛ الصـفحة    ٢٨-٢٧الصفحتان 
  .(بريو) ٣٢فحة(بلجيكا)؛ الص ٣٠الصفحة 

  .١٤ الصفحة املرجع نفسه،  )٢٥١(

القيــادة الســودانية، أن تبــذل كــل مــا يف وســعها إلزالــة مجيــع   
ــي يف       ــاد األفريق ــم املتحــدة واالحت ــع األم ــاون م ــات والتع العقب

. ودعـا ممثـل   )٢٥٢(االضطالع بأعمال حفظ السـالم يف دارفـور  
كل من فرنسا وبلجيكا حكومة السودان إىل التعـاون الكامـل   

ــة املختلطــة، وذكــرا أن الوقــت قــد   حــان كــي   يف نشــر العملي
تتــرجم الســلطات الســودانية االلتزامــات الــيت مت التعهــد ــا       

وأشـار ممثـل    .)٢٥٣() إىل أفعـال ٢٠٠٧( ١٧٦٩مبوجب القرار 
جيــوز الســماح حلكومــة الســودان بانتقــاء  ســلوفاكيا إىل أنــه ال

البلـدان املسـامهة بقـوات الـيت يسـمح هلـا باملشـاركة يف القـوة،         
ــق دون أي   ــة إىل أن تواف ــا احلكوم ــى التكــوين    ودع ــأخري عل ت

  .)٢٥٤(املقترح للقوة واالنتهاء من عملية انتشار القوة املختلطة

و أعرب ممثل بنما عن القلق إزاء التأخري يف احلصـول    
على ما يلزم مـن القـوات، قـائال إن حتسـني التعـاون والتفاعـل       

ــني األطــراف هــو أمــر ال   ــه  فيمــا ب ــل  )٢٥٥(غــىن عن . وأشــار ممث
ختلطـــة غـــري مســـبوقة يف حجمهـــا،  الصـــني إىل أن العمليـــة امل

حيث تقتضي التعاون والتفاعل بني حكومـة السـودان واألمـم    
املتحـــدة واالحتـــاد األفريقـــي، قـــائال إن املخـــرج الوحيـــد هـــو  
ــراف،      ــع األطـ ــني مجيـ ــاون بـ ــاورة والتعـ ــز املشـ ــلة تعزيـ مواصـ
ــاون     ــة التعـ ــة بعمليـ ــية املتبادلـ ــة السياسـ ــرد للثقـ ــد املطـ والتوطيـ

ممثــل قطــر علــى أن العمــل جــار بــرغم  . وشــدد )٢٥٦(والتفاعــل
)، مؤكـدا أن  ٢٠٠٧( ١٧٦٩الصعوبات، علـى تنفيـذ القـرار    

حكومـة الســودان شــكلت جلنــة حكوميـة مشــتركة مــن مجيــع   
__________ 

  .٢١ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٥٢(
 ٢٩والصـــــفحة  ،(فرنســـــا)؛ ٢٤املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٢٥٣(

  (بلجيكا).
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٤(
  .٢٤ و ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٥(
  .٢٩-٢٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٢٥٦(
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الوزارات واهليئات يف إطار التحضـري لنشـر العمليـة املختلطـة.     
بـد مـن أخـذ حتفظـات حكومـة       وأعرب عن رأى مفاده أنه ال
يف االعتبار، نظرا ألـا احلكومـة    السودان بشأن تشكيل القوة

املعنية بالدرجة األوىل؛ قائال إنه ينبغـي تعزيـز احلـوار والتفـاهم     
. ودعا ممثل إندونيسيا األمانـة  )٢٥٧(والتنسيق البناء مع احلكومة

العامــة إىل مواصــلة التشــاور مــع الســلطات الســودانية ــدف    
ــى املســائل التقنيــ     ــى وجــه الســرعة إىل اتفــاق عل ة التوصــل عل

  .)٢٥٨(املتبقية

ــل       ــة اإلنســانية، طالــب ممث ــدهور احلال ــق بت وفيمــا يتعل
ــوظفي      ــود عــن حركــة م ــع القي اململكــة املتحــدة الســودان برف
العمل اإلنساين، يف حني طالب ممثل سلوفاكيا كـل األطـراف   
بااللتزام جمددا بالتنفيذ الكامل للبيان املشـترك بشـأن األنشـطة    

ــل جنــوب أ )٢٥٩(اإلنســانية ــه ينبغــي اختــاذ   . وذكــر ممث ــا أن فريقي
مجيـــع اخلطـــوات الالزمـــة لضـــمان أمـــن الســـكان املـــدنيني       
واملشــردين داخليــا، وأعــرب يف هــذا الصــدد عــن قلقــه إزاء       
وجود جمموعات من امليليشيا واملتمردين داخل بعض خميمات 

  .)٢٦٠(املشردين داخليا وحوهلا

وربـط عــدد مــن املــتكلمني أيضــا بــني إحــالل الســالم    
ارفــور وإــاء ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب. وأشــار  الــدائم يف د

ممثل اململكة املتحدة يف هذا الصـدد، إىل أن الـس يتطلـع إىل    
حكومة السودان لكي تنفذ مـذكرات االعتقـال الصـادرة عـن     
احملكمة اجلنائية الدولية، قائال إا إهانـة لـس األمـن أن يعـني     

يف دارفور وزيـرا  أحد املتهمني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
__________ 

  .٣١ و ٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٧(
  .٣٣ و ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٨(
 ٢٥والصـفحة   ،(اململكة املتحـدة)؛  ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٩(

  (سلوفاكيا).
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٠(

. وأعرب ممثـل سـلوفاكيا عـن دعـم     )٢٦١(يف احلكومة السودانية
بلــده التــام إلجــراء التحقيقــات واملقاضــاة مــن جانــب احملكمــة 

  .)٢٦٢(اجلنائية الدولية عن اجلرائم املرتكبة يف دارفور
  

ــة      ــيت دارت يف اجللســـ ــداوالت الـــ ، ٥٧٨٩املـــ
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٥املعقودة يف 

ــة يف اجل   ــودة يف ٥٧٨٩لســـــــ ــانون  ٥، املعقـــــــ كـــــــ
، استمع الس إىل إحاطة إعالميـة مـن   ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

ــه      ــة عــن أنشــطة مكتب ــة الدولي ــام للمحكمــة اجلنائي املــدعي الع
)، أدىل بعـــدها مجيـــع أعضـــاء ٢٠٠٥( ١٥٩٣عمـــال بـــالقرار 

  الس ببيانات.  

وأفاد املدعي العام، يف اإلحاطة اإلعالميـة الـيت قـدمها      
ــأ ــة مبوجــب    ب ــل اللتزاماــا القانوني ن حكومــة الســودان مل متتث

ــرار   ــام القـ ــب  ٢٠٠٥( ١٥٩٣أحكـ ــع مكتـ ــاون مـ )، ومل تتعـ
احملكمة. وأضـاف أنـه علـى الـرغم مـن تعهـد        املدعي العام وال

 فهــيالســلطات الســودانية، رغــم قــدرا علــى القيــام بــذلك،   
تتخـذ أي خطـوات ملقاضـاة أمحــد هـارون وعلـي كوشــيب       مل

نقلــهما إىل الهــاي، ومهــا    أو إلقــاء القــبض عليهمــا أو  حمليــا 
اللذان أصـدرت احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة أمـري قـبض عليهمـا        
يف جــرائم مرتكبــة ضــد اإلنســانية وجــرائم حــرب مرتكبــة يف  
دارفور. وأكد املدعي العام من جديد أنه مـن غـري املقبـول أن    
ــب إىل       ــة، وطل ــع احملكم ــاون م ــة الســودان التع ــرفض حكوم ت

). وذكـر  ٢٠٠٥( ١٥٩٣جملس األمـن ضـمان احتـرام القـرار     
ال تـزال ترتكـب يف    املدعي العام كـذلك أن اجلـرائم اجلماعيـة   

دارفور، ولذلك فهو يستعد لفتح حتقـيقني جديـدين: التحقيـق    
األول يف الــدالئل الدامغــة علــى وجــود منــط هلجمــات يشــنها   

__________ 

  .١٨ و ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦١(
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٢(
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يــونني املســؤولون الســودانيون علــى املــدنيني، خاصــة علــى املل  
ونصـــف مليـــون شـــخص الـــذين شـــردوا بـــالقوة وذهبـــوا إىل  
خميمــات؛ والتحقيــق الثــاين يف التقــارير الــيت تفيــد بتزايــد عــدد  
اهلجمــات علــى العــاملني يف اــال اإلنســاين وحفظــة الســالم.  
وفيمــا يتعلــق بــالتحقيق األول اجلديــد، ذكــر املــدعي العــام أن  

بة ومنظمـة يقـوم   مجيع املعلومات تشري إىل وجـود محلـة حمسـو   
ا مسؤولون سودانيون ملهامجة األفراد وكذلك تدمري اتمـع  
بأكملــه. ووجــه االنتبــاه كــذلك إىل الــدور الــذي يضــطلع بــه   
علــى نطــاق واســع أحــد املتــهمني، وهــو أمحــد هــارون، الــذي 
وصفه بأنه أحد األطراف الفاعلة الرئيسية، حيث قـام بتنسـيق   

يف دارفـــــور يف  “راميـــــةاخلطـــــة اإلج”املرحلـــــة األوىل مـــــن 
ويف املرحلــة الثانيــة مــن هــذه اخلطــة،  .٢٠٠٤-٢٠٠٣ عــامي

ــات     ــدنيني يف خميمـ ــى املـ ــدى علـ ــري، يعتـ ــت جتـ ــا زالـ ــيت مـ الـ
ــام     ــدم القيـ ــام أن عـ ــدعي العـ ــاف املـ ــا. وأضـ ــردين داخليـ املشـ

إجراء للتحقيق معه أو اعتقالـه وعـدم إزاحتـه مـن منصـبه       بأي
اه مـن غـريه مـن كبـار     مؤشران واضحان إىل الدعم الذي يتلقـ 

املســؤولني. ولــذلك، أعلــن املــدعي العــام أن مكتبــه ســيقوم       
ــن يتحمــل أكــرب مســؤولية عــن اهلجمــات      ــة م ــالتحقيق ملعرف ب
ــبه    ــارون يف منصـ ــتبقي هـ ــتمرة علـــى املـــدنيني، ومـــن يسـ املسـ
الرتكاب اجلرائم؛ ومن يصدر إليـه التوجيهـات. وفيمـا يتعلـق     

اهلجمـات علـى قـوات حفـظ      بالتحقيق الثاين اجلديـد، قـال إن  
ــد تشــكل      ــدوليني ق ــة ومــوظفي تقــدمي العــون ال الســالم الدولي
جرمية حرب مبوجب نظام روما األساسي، وهو يالحظ بقلق 

ــوات الدوليــة يف      أن الســودان ال ــة الق يتخــذ أي تــدابري حلماي
أرضه. لذا فهو يطلب من مجيع أعضـاء جملـس األمـن، ومجيـع     

دة وكل املنظمات ذات الصـلة،  الدول األعضاء يف األمم املتح
التطــوع بتقــدمي معلومــات حمــددة لتســاعد بــذلك علــى إجــراء  
هــذين التحقــيقني اجلديــدين. ويف ختــام إحاطتــه اإلعالميــة،      
طلــب املــدعي العــام مــن جملــس األمــن أن يكــون متســقا مــع     
نفسه، وأن يوجه رسالة قوية وإمجاعية إىل حكومـة السـودان،   

)، ويطلـب تنفيـذ   ٢٠٠٥( ١٥٩٣ يطلب فيها االمتثال للقـرار 
  .)٢٦٣(أوامر االعتقال

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، حث عدد من أعضـاء    
الــس حكومــة الســودان، علــى التعــاون مــع احملكمــة اجلنائيــة  

)، بشـىت  ٢٠٠٥( ١٥٩٣الدولية، مبوجب ما نص عليه القرار 
الطرق مبا يف ذلك إلقاء القبض علـى املتـهمين وتسـليمهما إىل    

يتحــــاور مــــع علــــى الــــس أن يــــتعني كمــــة؛ ورأوا أنــــه احمل
استنتاجات املدعي العام ويبعـث برسـالة قويـة لـدعم احملكمـة،      

) ٢٠٠٥( ١٥٩٣وتذكري السلطات السودانية بأحكام القـرار  
ــه    ــات املنصــوص عليهــا في ــد مــن   )٢٦٤(وااللتزام . واعتــرب العدي

ن يتجـزأ مـ   األعضاء الذين ينظرون إىل العدل بوصـفه جـزءا ال  
عملية البحث عـن السـالم واألمـن يف دارفـور أن عـدم تعـاون       
ــس       ــة يشــكل حتــديا لســلطة جمل ــع احملكم ــة الســودان م حكوم

)، حيـث  ٢٠٠٥( ١٥٩٣األمن، على النحو الوارد يف القـرار  
ذكر ممثل بلجيكا بأن القرار اختذ مبوجـب الفصـل السـابع مـن     

، الـذي  ودعا ممثل الواليات املتحـدة  .)٢٦٥(ميثاق األمم املتحدة
ــاون       ــة الســودان إىل التع ــه، حكوم ــام تقييم ــدعي الع شــاطر امل
تعاونا كامال مع احملكمة، على النحو املطلوب مبوجـب القـرار   

)، وأكد إميان بلـده القـوي بضـرورة املسـاءلة     ٢٠٠٥( ١٥٩٣
__________ 

)٢٦٣(  S/PV.5789، ٨-٢ الصفحات.  
ــه، الصـــفحة    )٢٦٤( ــع نفسـ ــفحة   ٨ املرجـ ــا)؛ الصـ (فرنســـا)؛  ٩(بنمـ

ــفحة ــفح   ١٠ الصــ ــدة)؛ والصــ ــة املتحــ  ١٣ و ١٢تان (اململكــ
 ١٧(سـلوفاكيا)؛ الصـفحتان    ١٥(االحتـاد الروسـي)؛ الصـفحة    

ــا)؛ الصــفحة   ١٨ و ــوب أفريقي ــا)؛ الصــفحة   ١٨(جن  ٢١(غان
  (إيطاليا). ٢٣  و ٢٢(بريو)؛ الصفحتان 

ــه، الصـــفحة     )٢٦٥( ــع نفسـ ــفحة   ٨املرجـ ــا)؛ الصـ (فرنســـا)،  ٩(بنمـ
ــفحتان  ــفحة   ١١ و ١٠الصـــ ــدة)؛ الصـــ ــة املتحـــ  ١٢(اململكـــ

ــا)؛  ١٨(ســلوفاكيا)؛ الصــفحة   ١٥؛ الصــفحة (بلجيكــا) (غان
  (إيطاليا). ٢٢الصفحة 
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عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد   
  .)٢٦٦(اإلنسانية املرتكبة يف دارفور

ــد    ــع    وأكـ ــدمي مجيـ ــوب تقـ ــى وجـ ــو علـ ــل الكونغـ ممثـ
ــون       ــيهم املنتم ــن ف ــة، مب ــور إىل العدال ــرتكيب اجلــرائم يف دارف م
منهم إىل حركات التمـرد، وأن تكـون الرتاهـة معيـارا للحكـم      

  .)٢٦٧(على عمل احملكمة، وعمل جملس األمن

وعلــى النقــيض مــن ذلــك، أكــد ممثــل قطــر أنــه جيــب     
حبـذر، وعـدم تفسـري    على الس أن يتعامـل مـع هـذه القضـية     

دعوة املدعي العـام حلـث حكومـة السـودان علـى التعـاون مـع        
احملكمــة، بأنــه طلــب باختــاذ إجــراء مــا، مــن قبــل جملــس األمــن 

ــده ال   ــد بل ــأي   ضــد الســودان، حيــث إن وف ــد تسييســها ب يري
شكل من األشكال. ونبه كذلك إىل عدم التعامل مع احملكمـة  

كـأداة سياسـية يف يـد جملـس     املـدعي العـام    اجلنائية الدولية وال
ــى        ــل عل ــد، يعم ــاز قضــائي مســتقل وحماي ــا كجه ــن؛ وإمن األم
حتقيق العدالة، وليس حتقيق أغراض أو أهـواء سياسـية. وأشـار    
أن الس حباجة إىل تفهم حق السودان القـانوين وفقـا للنظـام    
األساســي للمحكمــة، الــذي يشــمل احلــق يف اســتئناف حكــم  

ــة، وخمتلــ   ــدائرة االبتدائي ــك    ال ــا يف ذل ــة مب ــارات القانوني ف اخلي
احملاكمــات احملليــة، وحــث أعضــاء الــس علــى عــدم اســتباق   
األحداث، والتشديد على القبض علـى األشـخاص املطلـوبني،    

. وأشــار إىل أن دور )٢٦٨(وتســليمهم، باعتبــاره اخليــار الوحيــد 
احملكمة، وفقا لنظام روما األساسـي، ينبغـي أن يكـون مكمـال     

ممثـــل  الـــرأيية اجلنائيـــة الوطنيـــة وأيـــده يف   للواليـــة القضـــائ 
__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٦(
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٧(
  .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦٨(

والحـظ ممثــل االحتـاد الروســي أنـه بــالنظر إىل     .)٢٦٩(إندونيسـيا 
تسـاعد   أن أجواء عدم الثقة السائدة بني السودان واحملكمـة ال 

التحقيـــق، يـــتعني بـــذل اجلهـــود لتشـــجيع احلـــوار البنـــاء بـــني   
قـة  الطرفني، وأضاف أن أحد اجلوانب اهلامة لتهيئة جو من الث

ــها       ــيت يرتكبـ ــرائم الـ ــى اجلـ ــق علـ ــز التحقيـ ــل يف أن يركـ يتمثـ
املتمردون، وأن مثة جانبا هاما آخر يكمن يف املشـاركة التامـة   
ــة.      ــق يف اجلــرائم املُرتكَب ــام القضــائي الســوداين يف التحقي للنظ
ــن       ــة احلساســة م ــل هــذه املرحل ــه يف مث ــى أن ومــن مث شــدد عل

ذر شـديد لتعزيــز  الناحيـة السياسـية، علـى الــس التصـرف حبـ     
العملية املختلطة يف املنطقة، مع مراعـاة اآلثـار الـيت قـد تترتـب      
على أي أعمال تتعلق باحلالـة يف املنطقـة، علـى مئـات اآلالف     

. ووفقا ملا ذكره ممثل الصني، فإن حتسني احلالـة  )٢٧٠(من الناس
يف دارفور واستقرار الوضع السياسي مها السبيل الوحيـد حلـل   

مــن العقــاب. وســلط الضــوء علــى أن أكثــر   مشــكلة اإلفــالت
املسائل إحلاحا يف تسوية مشـكلة دارفـور هـي حتقيـق اسـتقرار      
احلالـة هنــاك وحتســني الوضــع األمــين، وذكــر أن جتاهــل احلالــة  
السياسية واألمنية العامة هناك، واالكتفاء بالتشديد علـى إـاء   
اإلفـــالت مـــن العقـــاب وفـــرض إجـــراءات إلزاميـــة فحســـب،  

علــى األرجــح إىل أي تعــاون أو دعــم مــن جانــب   يــؤدي  لــن
حكومــة الســودان، ولـــن يكــون ذلــك مؤاتيـــاً حلــل مشـــكلة      

  .)٢٧١(دارفور بصفة عامة
__________ 

 ١٨(إندونيســــيا)؛ والصــــفحة  ١٦املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٢٦٩(
  (قطر).

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٠(
  .١٤ و ١٣ سه، الصفحتاناملرجع نف  )٢٧١(
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  اجللسات اليت عقدها جملس األمن يف نريويب  - ١٧

  )٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩  و ١٨(يف يومي 

  اإلجراءات األولية
  

ــرار      ــس ا  ٢٠٠٤( ١٥٦٩الق ، املعقــودة يف ٥٠٦٣ألمــن يف جلســته  ) الــذي اختــذه جمل

    ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر   ٢٦

ــة    ــودة يف ٥٠٦٣يف اجللسـ ــوبر   ٢٦، املعقـ ــرين األول/أكتـ ــس ٢٠٠٤تشـ ، أدرج جملـ
ــون     ــد املعن ــه البن ــومي    ”األمــن يف جــدول أعمال ــريويب (يف ي ــس األمــن يف ن ــد جلســات ل عق

ملكــة املتحــدة) االنتبــاه إىل   . ووجــه الــرئيس (امل “)٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٩ و ١٨
 ١٥٦٩للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   بعدئــذ؛ الــذي طــرح )١(مشــروع القــرار

  )، الذي قرر مبوجبه الس، مجلة أمور منها:  ٢٠٠٤(

ــومي       ــريويب يف يـ ــات يف نـ ــد جلسـ ــاين/نوفمرب   ١٩ و ١٨أن يعقـ ــرين الثـ ــون ٢٠٠٤تشـ ، وأن يكـ
  ؛  “تقارير األمني العام عن السودان”هو موضوع جدول أعمال تلك اجللسات 

وأن يناقش موضوع السودان مـع ممثلـي االحتـاد األفريقـي واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة،            
  وأن يناقش جهود السالم األخرى املبذولة يف املنطقة؛  

يف أول يـوم   وأن يسقط الشرط الذي ينص على أن يوفر احملضر احلريف لكل جلسـة يعقـدها الـس     
  نيويورك.  تصدر احملاضر احلرفية فيما بعد يفوأن عمل يعقب تلك اجللسة، 

  
__________ 

  )١(  S/2007/857.  
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  البنود املتعلقة باالحتاد األفريقي - ١٨

  العالقة املؤسسية مع االحتاد األفريقي -  ألف

  اإلجراءات األولية
  

البيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن يف اجللسـة    

ــودة يف ٥٠٨٤ ــرين ١٩، املعقـ ــاين/نوفمرب  تشـ الثـ

٢٠٠٤  

تشــرين  ١٩، املعقــودة يف نــريويب يف ٥٠٨٤يف اجللســة   
، أدرج جملس األمن يف جدول أعماله البنـد  ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

“العالقــة املؤسســية مــع االحتــاد األفريقــي ”املعنــون 
. واســتمع )١(

الس إىل إحاطة إعالمية من رئيس االحتاد األفريقـي (نيجرييـا)،   
   ببيان ممثل كل من بنن واململكة املتحدة.وبعد ذلك أدىل

رحب رئـيس االحتـاد األفريقـي بقـرار الـس الـداعي         
إىل عقــد اجللســة يف نــريويب، والــذي يؤكــد علــى األمهيــة الــيت  
يوليها جملس األمـن للقضـايا األفريقيـة. وأشـار إىل أن التعـاون      
بــني االحتــاد األفريقــي والــس مشــل عــدة جمــاالت منــها منــع    

راعات وحلها وحفظ السالم وبناء السالم، وكذلك نـزع  الص
ســالح وتســريح وإعــادة إدمــاج املقــاتلني الســابقني، والتنميــة. 
وأشـــار بصـــفة خاصـــة إىل التعـــاون يف دارفـــور، وســـرياليون،  
وليربيــا، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وكــوت ديفــوار.      

ر وأكـد مــرة أخــرى التــزام االحتــاد األفريقــي باالضــطالع بــدو 
قوي يف القارة يف جماالت حـل الصـراعات، والسـالم والتنميـة     

  .)٢(املستدامني
__________ 

ملزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف هــذه اجللســة،   )١(  
انظـــر الفصـــل الثـــاين عشـــر، اجلـــزء الثالـــث، الفـــرع ألـــف،        

يتعلــق باالعتبــارات العامــة لألحكــام الــواردة يف الفصــل       فيمــا
  الثامن من امليثاق.

  )٢(  S/PV.5084  ٢، الصفحة.  

ــي         ــاد األفريق ــس االحت ــنن أن إنشــاء جمل ــل ب وذكــر ممث
للسالم واألمن وقـرار إنشـاء قـوة تأهـب أفريقيـة للـرد السـريع        

بكر أديا إىل خلق حافز هيكلي جديد، جعـل  املونظام لإلنذار 
املتحـدة يف تسـوية املشـكالت    االحتاد األفريقـي شـريكا لألمـم    

  .)٣(اليت تواجه أفريقيا يف جمايل السلم واألمن الدوليني

ــالم        ــس السـ ــدة أن جملـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــظ ممثـ والحـ
واألمـن يتمتــع بســلطة كـبرية، بــل حــىت يعتـرف باملبــدأ القائــل    
بأنه جيوز التـدخل يف إقلـيم مـا إذا مل حتـم احلكومـة مواطنيهـا،       

لــك البلــد علــى البلــدان اــاورة؛ وأنــه  أو إذا أثــر الوضــع يف ذ
ميكن التدخل من دون موافقة البلد املعين، إذا دعت الضـرورة  
لذلك. وأشار إىل إجناز البعثة اليت يضطلع ا االحتاد األفريقـي  
يف دارفور، مشددا علـى أمهيـة مشـروع البيـان الرئاسـي الـذي       

قدراتـه،  يقر باحلاجة إىل مساعدة االحتاد األفريقي على تطوير 
ــى      ــه عل ــام بيان ــرد الســريع. وأكــد يف خت ــك قــدرة ال مبــا يف ذل
ــي علــى        ــاد األفريق ــع االحت ــل م ــم املتحــدة للعم مســؤولية األم

  .)٤(معاجلة املسائل األفريقية

وأدىل الرئيس (الواليات املتحدة) ببيان باسم الـس،    
  :)٥(وكان يف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه

ـــ ي   ــاء جمل ــن،  رحـــب بإنشـ ــالم واألمـ ــي للسـ ــاد األفريقـ س االحتـ
ــة بالتصــديق علــى         ــدول األفريقي ــع ال ــده ملســارعة مجي ــن تأيي ــرب ع ويع
ــة ونظــام إنــذار     بروتوكــول الســالم واألمــن، وإنشــاء قــوة تأهــب أفريقي

    ؛مبكر يف أفريقيا
__________ 

  .٣ رجع نفسه، الصفحةامل  )٣(  
   .٥  و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  
  )٥(  S/PRST/2004/44.  
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ــة        ــي بغيـ ــاد األفريقـ ــع االحتـ ــاون مـ ــز التعـ ــة تعزيـ ــلم بأمهيـ ويسـ
  للتحديات األمنية اجلماعية؛   املساعدة يف بناء قدرته على التصدي

ويرحب على وجه اخلصوص بالـدور القيـادي الـذي يقـوم بـه        
االحتاد األفريقـي يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل تسـوية األزمـات يف القـارة        
ــيت يقودهــا      ــادرات الســالم ال ــده الكامــل ملب ــة، ويعــرب عــن تأيي األفريقي

  اإلقليمية؛   االحتاد األفريقي واليت تتم عن طريق املنظمات دون

ويرحــب أيضــا بتعزيــز التعــاون العملــي بــني األمــم املتحــدة          
واالحتــاد األفريقــي، كمــا اتضــح يف حالــة البعثــة األفريقيــة يف الســودان،   

  والبعثة األفريقية إىل بوروندي؛  

ويدعو اتمع الدويل إىل أن يدعم جهود االحتاد األفريقي لتعزيـز    
ية الصراعات، والتعمري يف فترة مـا بعـد   قدراته يف جمال حفظ السالم، وتسو

ــربات       ــدريب واخلـ ــات والتـ ــده باملعلومـ ــك بتزويـ ــراعات، وذلـ ــهاء الصـ انتـ
  واملوارد، فضال عن دعم أنشطة األمم املتحدة ووكاالا يف هذا الصدد.

  
  إحاطة إعالمية من رئيس االحتاد األفريقي - باء

  اإلجراءات األولية
  

، ٥٤٤٨لســــــة املــــــداوالت الــــــيت دارت يف اجل   

    ٢٠٠٦ أيار/مايو ٣١املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٤٨يف اجللســــ ــايو  ٣١، املعقــــ أيار/مــــ
، استمع الس إىل إحاطة إعالميـة مـن رئـيس االحتـاد     ٢٠٠٦

  .)١(األفريقي (الكونغو)

ــه، أنــه يف ضــوء       ــان الــذي أدىل ب ــرئيس يف البي ذكــر ال
ــهوض بالســلم      ــام عــن أســباب الصــراع والن ــر األمــني الع تقري

، تأسست الشراكة بـني األمـم   )٢(والتنمية املستدامني يف أفريقيا
املتحدة واالحتاد األفريقي اليت ترتكـز علـى رؤيـة تؤكـد جبـالء      

ميكـن أن   ميكن أن يكـون هنـاك سـلم بـدون تنميـة، وال      أنه ال
تكون هناك تنميـة بـدون سـلم. وشـدد علـى أنـه نظـرا للصـلة         

ب علـى جملـس األمـن    الوثيقة بني السـلم واألمـن الـدوليني، جيـ    
واالحتــاد األفريقــي التعامــل بطريقــة ســليمة مــع قضــايا التنميــة   
االقتصــادية واالجتماعيـــة، والقضـــاء علـــى الفقـــر، واملصـــاحلة  
الوطنيــة، واحلكــم الرشــيد، والعدالــة االجتماعيــة وغــري ذلــك.  
وأشــــار إىل أن إنشــــاء آليــــة اســــتعراض األقــــران يف االحتــــاد  

اجة إىل إدراك اجلوانـب املتعـددة   األفريقي يشكل استجابة للح
__________ 

  .مثل الكونغو رئيسها، ومثل مجهورية ترتانيا املتحدة رئيس وزرائها  )١(  

  )٢(  S/1998/318.  

األبعاد للصراعات. ورحب بإنشاء جلنة بناء السالم نظـرا ألن  
االحتاد األفريقي طالب مبؤازرة دوليـة طويلـة األمـد ومتواصـلة     
تفادياً لالنتكاس أو العودة إىل حاالت ما بعد الصراع يف كـل  

ــا  ــا.   - مــن أنغــوال وبورونــدي وغيني بيســاو وســرياليون وليربي
حب باختاذ القرار املتعلق بتعزيز فعالية دور جملس األمـن يف  ور

ــا   ــع نشــوب الصــراع، ال ســيما يف أفريقي ، وأشــار إىل أن )٣(من
لدى االحتاد األفريقي األدوات املالئمة لتنفيذ الشراكة، مبـا يف  
ذلــك جملــس الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي وميثــاق   

أخـريا، شـدد الـرئيس علـى     عدم االعتـداء والـدفاع املشـترك. و   
ميكن قبوهلـا والـيت مـا     العزم املشترك على إاء احلاالت اليت ال

برحت تعصف بأفريقيا، وذلك من خـالل االسـتخدام األمثـل    
لكل الوسـائل الـيت يتيحهـا التعـاون الـدويل، وخاصـة يف إطـار        

  .)٤(الشراكة القائمة بني جملس األمن واالحتاد األفريقي

اشــرة، جــرى تبــادل بنــاء لوجهــات وبعــد اإلحاطــة مب  
النظر بني أعضـاء الـس ورئـيس االحتـاد األفريقـي يف اجللسـة       

  .٥٤٤٩السرية 
__________ 

  ).٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   )٣(  
  )٤(   .S/PV.5448  ٣  و ٢الصفحتان.  
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  إحاطتان إعالميتان قدمهما وزير اخلارجية ووزير الدفاع يف أوغندا - ١٩

  اإلجراءات األولية

 نيســــان/  ١٩ني يف ، املعقــــودت٥٤١٦  و ٥٤١٥املــــداوالت الــــيت دارت يف اجللســــتني     

  ٢٠٠٦  أبريل

، أدرج جملـــس األمـــن يف ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ١٩، املعقـــودة يف ٥٤١٥يف اجللســـة   
إحاطتـان إعالميتـان يقـدمهما وزيـر اخلارجيـة ووزيـر الـدفاع يف        ”جدول أعماله البند املعنـون  

واســتمع الــس إىل إحــاطتني إعالميــتني قــدمهما وزيــر اخلارجيــة ووزيــر الــدفاع          “أوغنــدا
  أوغندا.    يف

ار وزير اخلارجية يف إحاطته اإلعالميـة، إىل مـا يشـكله جـيش الـرب للمقاومـة مـن        أش  
ــن         ــوب الســودان واجلــزء الشــرقي م ــدا، وجن ــيني يف مشــال أوغن ــن اإلقليم ــد للســلم واألم دي
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. وركــز علــى قيــام حكومــة أوغنــدا، واألمــم املتحــدة، والبلــدان 

املنظمات غري احلكوميـة بإنشـاء آليـة رفيعـة املسـتوى مشـتركة بـني        الشريكة األساسية، وممثلي 
البلدان للتنسيق والرصـد مـن أجـل دعـم اسـتراتيجية احلكومـة وخطـة عملـها للتصـدي للحالـة           
اإلنسانية وإعادة تأهيل األشخاص املشردين داخليا يف مشال أوغندا. وتضم اآللية، بـني هيئـات   

د ومناقشـة ورصــد املســائل املتعلقـة خبطــة العمــل   أخـرى، جلنــة رصــد مشـتركة تضــطلع بتحديــ  
الطارئــة للتــدخل اإلنســاين يف املنــاطق املتضــررة مــن جــيش الــرب للمقاومــة؛ وتقــدمي املشــورة    
ــادين العمــل؛ ووضــع        ــن ذوي املصــلحة بشــأن مي ــم م ــة والشــركاء الرئيســيني وغريه للحكوم

ية الطارئـة؛ وضـمان تنفيـذ    أهداف معيارية وحشد املوارد الالزمـة لتنفيـذ خطـة العمـل اإلنسـان     
قرارات جلنة الرصد املشتركة من جانب الوزارات واملؤسسات ذات الصلة. ويتوقـع مـن جلنـة    
الرصد املشتركة أن تضمن تنفيذ خطة العمـل الطارئـة املصـممة لتحسـني احلالـة اإلنسـانية الـيت        

غنـدا تعمـل اآلن   يواجهها األشخاص املشردون داخليا، وقد أبلغ الوزير الس بأن حكومـة أو 
مع الشركاء اإلمنائيني على وضع استراتيجية شاملة للسالم واإلنعاش والتنميـة يف منطقـة مشـال    

  .  )١(أوغندا

ــة،         ــة، مســألة املنظمــة اإلرهابي ــه اإلعالمي ــدا، يف إحاطت ــدفاع يف أوغن ــر ال ــاول وزي وتن
وغنـدا، وجنـوب   جيش الرب للمقاومـة، بوصـفها ديـدا للسـلم ولألمـن اإلقليمـيني يف مشـال أ       

السـودان، ومجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة. وبينمــا مت إضـعاف منظمــة جـيش الــرب اإلرهابيــة     
__________ 

  )١(  S/PV.5415،  ٥-٢الصفحات.  
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بفضل اجلهود املشتركة لقوات الـدفاع الشـعبية األوغنديـة واجلـيش الشـعيب لتحريـر السـودان،        
والقــوات املســلحة الســودانية، مــا زال جــيش الــرب للمقاومــة يعمــل اآلن بشــكل رئيســي يف    

حديقة غارامبا العامة، يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وأعرب وزير الدفاع عـن قلقـة    منطقة
يعيد بناء قدراته بـبطء وجتنيـد األفـراد عـن طريـق القيـام بعمليـات        للمقاومة لكون جيش الرب 

خطـف، يف جنــوب السـودان ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيـة، ليصــبح ديـدا حمــتمال أشــد     
اإلقليميني. وأشار إىل أن جيش الرب للمقاومة من احملتمل أن يلتحم أيضـا مـع   للسالم ولألمن 

ــو         ــة الكونغ ــة الناشــطة يف مجهوري ــوات اهلدام ــن الق ــا م ــة، وغريه ــة املتحالف ــوات الدميقراطي الق
الدميقراطية، من أجل شن هجمـات علـى أوغنـدا، وستضـطر أوغنـدا حينـذاك إىل الـدفاع عـن         

ــنفس. وذكــر بــأن هجمــات مماثلــ   ــة الكونغــو   ال ة كانــت الســبب يف تــورط أوغنــدا يف مجهوري
. وأشار إىل أن بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة     ١٩٩٨ و ١٩٩٧الدميقراطية يف عامي 

كيلـومترا فقـط مـن     ٥٠الكونغو الدميقراطية كان لديها سريتان يف تلـك املنطقـة، علـى مسـافة     
ة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو     قوات جيش الرب للمقاومة، وشدد على أن بعثة منظمـ 

الدميقراطيـــة وبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف الســـودان مل تتخـــذا إجـــراء حامســـا ضـــد جـــيش الـــرب  
للمقاومة. وشـدد أيضـا علـى أمهيـة أن يبـذل املعنيـون يف املنطقـة جهـودا مشـتركة، بـدعم مـن            

ــرب للمقاومــة اإلرهــابيني املتــهم     ــادة جــيش ال ني أو أســرهم أو اتمــع الــدويل لــرتع ســالح ق
اعتقاهلم وتسليمهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية. وأخريا، طلب من جملس األمـن أن يؤيـد اختـاذ    
تدابري قويـة، مبـا فيهـا إعطـاء واليـة كافيـة لكـل مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو              

رب للمقاومـة  الدميقراطية وبعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان كـي يقومـا بـرتع سـالح جـيش الـ          
بالقوة، وتوجيه رسالة واضحة ملناصـري جـيش الـرب للمقاومـة بـأن الـس لـن يتغاضـى عـن          

  .)٢(هذه املناصرة

وعقــب اإلحــاطتني، تبــادل أعضــاء الــس ووزيــر الشــؤون اخلارجيــة ووزيــر الــدفاع      
  املعقودة كجلسة خاصة.   ٥٤١٦وجهات النظر يف اجللسة 

__________ 

  .٧-٥رجع نفسه، الصفحات امل  )٢(  
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  داناحلالة يف تشاد والسو - ٢٠

  اإلجراءات األولية
  

ــه رئـــيس جملـــس األمـــن يف      ــان الـــذي أدىل بـ البيـ
نيســان/أبريل  ٢٥، املعقــودة يف ٥٤٢٥اجللســة 
٢٠٠٦    

نيســــان/أبريل  ٢٥، املعقــــودة يف ٥٤٢٥يف اجللســــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ٢٠٠٦

اه ، ووجـه الـرئيس (الصـني) انتبـ    “احلالة يف تشـاد والسـودان  ”
املوجهـة   ٢٠٠٦نيسـان/أبريل   ١٣الس إىل الرسالة املؤرخة 

، والــيت أعربـت فيهــا تشــاد  )١(إىل األمـني العــام مــن ممثـل تشــاد  
ــده       ــاد وديـ ــى تشـ ــودان علـ ــداء السـ ــال اعتـ ــا حيـ ــن قلقهـ عـ
ملؤسسات الدولة. وحـث ممثـل تشـاد األمـني العـام علـى اختـاذ        

املتحـدة لوضـع    التدابري الالزمة الـيت يـنص عليهـا ميثـاق األمـم     
حد للعدوان على تشـاد. وقـد دعـي ممثـل تشـاد إىل االشـتراك       

ــان باســم الــس   ــرئيس ببي ، وكــان يف )٢(يف املناقشــة. وأدىل ال
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ــام يف        ــني الع ــدمها األم ــيت ق ــة ال  نيســان/ ١٨يرحــب باإلحاط
يؤيـد قلقـه البـالغ    بشأن العالقات بـني تشـاد والسـودان، و    ٢٠٠٦ أبريل

إزاء احلالة السياسية واألمنية وعدم االستقرار علـى امتـداد حـدود تشـاد     
  مع السودان؛  

فريقــي ويرحــب ببعثــة تقصــي احلقــائق الــيت أوفــدها االحتــاد األ   
  تشاد؛    إىل

ــي         ــابع لالحتــاد األفريق ــن الت ــس الســالم واألم ــان جمل ــد بي ويؤي
فيــه بشــدة هجمــات  الــذي يــدين ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١٣الصــادر يف 

  املتمردين على جنامينا وعلى مدينة أدري شرقي البالد؛  
__________ 

  )١(  S/2006/256.  
  )٢(  S/PRST/2006/19.  

ويــدعو إىل احلــوار السياســي وتســوية األزمــة املتواصــلة داخــل   
  تشاد عن طريق التفاوض؛

ويؤكد من جديـد أيضـا سـيادة تشـاد والسـودان واسـتقالهلما         
  وسالمتهما اإلقليمية؛  

الـــــة  التعـــــاون مـــــن أجـــــل كف   ويهيـــــب بـــــدول املنطقـــــة    
  املشترك؛    استقرارها

ويالحـــظ مــــع بـــالغ القلــــق تـــدهور العالقــــات بـــني تشــــاد       
ث حكوميت البلدين علـى أن تتقيـدا بالتزامامـا مبوجـب     حيوالسودان، و

وأن تشــرعا ســريعا يف  ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٨اتفـاق طــرابلس املــربم يف  
ء حالـة  تنفيذ تدابري بناء الثقة اليت اتفـق عليهـا طوعـا؛ وسـاوره القلـق إزا     

الالجئني القادمني من منطقة دارفور يف السـودان ومـن مجهوريـة أفريقيـا     
  الوسطى وكذلك إزاء حالة آالف املشردين يف داخل تشاد.  

  

ــه رئـــيس جملـــس األمـــن يف      ــان الـــذي أدىل بـ البيـ
ــة  ــودة يف ٥٥٩٥اجللســــ ــانون  ١٥، املعقــــ كــــ

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

ــة    ــودة يف ٥٤٤١يف اجللســــ ــ ١٩، املعقــــ ايو أيار/مــــ
، دعـي ممثـل تشـاد إىل االشـتراك يف املناقشـة. واســتمع      ٢٠٠٦

الــس إىل إحاطــة إعالميــة مــن وكيــل األمــني العــام للشــؤون  
ــدم     ــذي ق ــة يف حــاالت الطــوارئ، ال اإلنســانية ومنســق اإلغاث
تقريرا عـن زيارتـه إىل السـودان وتشـاد. شـدد فيـه علـى أمهيـة         

ن مل يوقعوا عليـه  تنفيذ اتفاق السالم يف دارفور واجتذاب الذي
للمشــاركة؛ وتعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان فــورا   
ــل       ــل بتحوي ــة للتعجي ــاذ خطــوات عملي ــبرية؛ واخت وبدرجــة ك
ــأمني        ــن ت ــد م ــم املتحــدة؛ والتأك ــة لألم ــة تابع ــة إىل عملي البعث
ــه. وأعــرب عــن     وصــول شــريان املســاعدات اإلنســانية ومتويل

ــاد  ســيما يف أســفه لألزمــة اإلنســانية، ال   جنــوب دارفــور. وأف



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

643/1582 11-02856 
 

خبروج عدد من املظاهرات الـيت اتسـمت بـالعنف علـى اتفـاق      
السالم يف خميمات املشـردين داخليـا، مشـريا إىل أمهيـة حتسـني      
األمـــن يف تلـــك املخيمـــات. وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف تشـــاد، 
أعرب أيضا عن قلقـه إزاء أمـن السـكان املـدنيني والعـاملني يف      

تشـاد. والحـظ االنعـدام الكامـل تقريبـا      جمال اإلغاثة يف شرق 
للقــانون والنظــام يف املنطقــة، وأعــرب عــن أســفه الســتهداف   
ــات املســلحة لالجــئني واألشــخاص املشــردين      ــف اجلماع خمتل
داخليا، مبن فيهم األطفال، بغيـة جتنيـدهم. وأفـاد بـأن الـرئيس      
ــة     ــه تفتقــر إىل القــدرات الالزم التشــادي أشــار إىل أن حكومت

ن واحلمايـــة للســـكان املـــدنيني يف شـــرق تشـــاد، لكفالـــة األمـــ
مسلطا الضوء علـى عـدد مـن اخليـارات الـيت ميكـن تدارسـها،        

  .)٣(من بينها تقدمي املساعدة للحكومة التشادية

كـــــــانون  ١٥، املعقـــــــودة يف ٥٥٩٥ويف اجللســـــــة   
ــتراك يف  ٢٠٠٦األول/ديســـمرب  ــاد إىل االشـ ، دعـــي ممثـــل تشـ

ويف ، )٤(ان باســم الــس املناقشــة. وأدىل الــرئيس (قطــر) ببيــ   
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

يعــــرب عــــن قلقــــه البــــالغ إزاء زيــــادة األنشــــطة العســــكرية    
  للجماعات املسلحة يف شرق تشاد؛  

ــالقوة،       ــتقرار بـ ــة االسـ ــاوالت زعزعـ ــع حمـ ــدة مجيـ ــدين بشـ ويـ
ويعرب عن قلقه إزاء التهديد الذي ينشأ عن زيـادة األنشـطة العسـكرية    

عــات املســلحة يف شــرق تشــاد بالنســبة لســالمة الســكان املــدنيني  للجما
ــال اإلنســـاين وموا  ــاملني يف اـ ــرقي  والعـ ــزء الشـ ــلة عمليـــام يف اجلـ صـ

  البلد؛    من

ويشدد على أن إجياد تسوية سلمية للصراع يف دارفـور، وفقـا     
التفــاق ســالم دارفــور وقــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة باملوضــوع،    

__________ 

  )٣(  S/PV.5441،  ٧-٢الصفحات.  
  )٤(  S/PRST/2006/53.  

ســيما يف تشــاد   ة األمــن واالســتقرار يف املنطقــة وال سيســهم يف اســتعاد 
  ومجهورية أفريقيا الوسطى؛  

ويعرب عن قلقه إزاء استمرار التوترات بني تشـاد والسـودان،     
وحيــث الــدولتني علــى الوفــاء الكامــل بالواجبــات الــيت أخــذاها علــى         
ــاق        ــها يف اتف ــاحترام حــدودمها املشــتركة وتأمين ــق ب ــا يتعل ــا فيم عاتقهم

    .٢٠٠٦شباط/فرباير  ٨املؤرخ طرابلس 
  

ــه رئـــيس جملـــس األمـــن يف      ــان الـــذي أدىل بـ البيـ
 كـانون الثـاين/   ١٦، املعقودة يف ٥٦٢١اجللسة 

    ٢٠٠٧يناير 

كــــــــانون  ١٦، املعقــــــــودة يف ٥٦٢١يف اجللســــــــة   
، أدرج الـــس يف جــدول أعمالـــه تقريـــر  ٢٠٠٧الثاين/ينــاير  

وقــد  .)٥(ىاألمــني العــام عــن تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســط  
الحظ األمني العـام يف تقريـره، أن احلالـة يف املنـاطق احلدوديـة      
تدهورت بشكل كبري وهي تشكل خطرا كـبريا علـى السـالم    
واألمــن يف املنطقــة بأكملــها، وأضــاف أن الصــراع يف دارفــور 
امتدت آثاره بوضوح إىل تشاد، وتبدو الصـراعات يف دارفـور   

ــة أفريقيــا الوســطى متر  ابطــة بشــكل متزايــد.  وتشــاد ومجهوري
وأعرب عن قلقه الشـديد إزاء احلالـة اإلنسـانية وحالـة حقـوق      
ــني       ــة بـ ــال احلاليـ ــال القتـ ــظ أعمـ ــة. والحـ ــان يف املنطقـ اإلنسـ

ومل يــر ســوى آفــاق  احلكومــات املعنيــة واجلماعــات املتمــردة،
حمــدودة لعمليــة حــوار ومصــاحلة جديــة. ومــن مث أعــرب عــن   

فعالـة مـن عمليـات األمـم      اعتقاده أن الشروط الالزمـة لعمليـة  
ــرر     املتحــدة حلفــظ الســالم ال  ــك، إذا ق ــع ذل ــدو قائمــة. وم تب

جملس األمن متابعـة فكـرة إنشـاء وجـود متعـدد األبعـاد لألمـم        
املتحــدة يف شــرق تشــاد والشــمال الشــرقي جلمهوريــة أفريقيــا  
ــة للرصــد      ــة قوي ــد يوصــي األمــني العــام بنشــر بعث الوســطى، ق

__________ 

، املقـدم عمـال بـالفقرتني    S/2006/1019التقرير الـوارد يف الوثيقـة     )٥(  
  ).٢٠٠٦( ١٧٠٦من القرار  ١٣ و (د) ٩
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د يرغب جملس األمـن يف النظـر   واحلماية. ويف غضون ذلك، ق
ــال فريــق متقــدم إىل تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا       يف اإلذن بإرس
ــاطق      ــة يف املن ــد مــن املعلومــات عــن احلال الوســطى جلمــع املزي
ــي،    ــة، وحبـــث إمكانيـــات التوصـــل إىل اتفـــاق سياسـ احلدوديـ

  والقيام باملزيد من التخطيط التفصيلي واإلعداد اللوجيسيت.

يــــة أفريقيــــا الوســــطى إىل وقــــد دعــــي ممثــــل مجهور  
املشـاركة يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (االحتـاد الروســي) ببيــان   

ــس  ــم الــ ــس، يف   )٦(باســ ــا أورده الــ ــة مــ ــان يف مجلــ ، وكــ
  أنه:  البيان

__________ 

  )٦(  S/PRST/2007/2 .  

يؤكــد مــن جديــد قلقــه إزاء اســتمرار انعــدام االســتقرار علــى     
طــول احلــدود بــني الســودان وتشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، وإزاء  

طــر الــذي يشــكله ذلــك علــى ســالمة الســكان املــدنيني وعلــى ســري    اخل
  العمليات اإلنسانية؛  

ويشري إىل اعتزام األمني العـام اإلذن بعـودة بعثـة التقيـيم الـتقين        
فورا إىل املنطقة بغرض إمتـام مالحظاـا الـيت كانـت قـد أُعيقـت لـدواع        

، بتقـدمي  ٢٠٠٧طلب إليه القيام، حبلـول منتصـف شـباط/فرباير    يأمنية، و
توصيات بصيغتها املستكملة والنهائية بشأن حجم وبنيـة وواليـة وجـود    

  متعدد األبعاد لألمم املتحدة.  

طلب إىل األمني العـام أن يوفـد يف أقـرب وقـت ممكـن بعثـة       يو  
ــع       ــاور مــ ــطى، بالتشــ ــا الوســ ــة أفريقيــ ــاد ومجهوريــ ــريية إىل تشــ حتضــ

  ريره.من تق ٨٨حكومتيهما، على النحو املتوخى يف الفقرة 
    

  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية - ٢١

 اإلجراءات التمهيدية

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٧املعقودة يف  ٥٧٣٤

آب/أغســــطس  ٢٧املعقــــودة يف  ٥٧٣٤يف اجللســــة   
عنــون ، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد امل ٢٠٠٧

ــة دون    ’’ ــا الوســطى واملنطق ــة أفريقي ــة يف تشــاد ومجهوري احلال
ــة ــر األمــني العــام املــؤرخ  ‘‘اإلقليمي آب/أغســطس  ١٠، وتقري
. وأوضــح )١(بشــأن تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى ٢٠٠٧

األمني العام يف تقريره أن السـلطات يف تشـاد قـد أعربـت عـن      
دد األبعــاد قلقهــا بشــأن العنصــر العســكري مــن الوجــود املتعــ  

لألمم املتحـدة يف شـرق تشـاد ومشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا        
الوســــــطى، علــــــى النحــــــو املــــــبني يف تقريــــــره املــــــؤرخ       

، وأضــاف أن التقريــر احلــايل يســتند  ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٢٣
__________ 

  )١(  S/2007/488. 

ــدين      ــع الســلطات يف كــال البل ــت م ــيت أجري إىل املشــاورات ال
  .)٢(واجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف امليدان

م األمني العام تفاصيال عن املفهوم املنقح للوجـود  وقد  
الدويل املتعـدد األبعـاد يف شـرق تشـاد ومشـال شـرق مجهوريـة        
أفريقيا الوسطى، الذي يتضمن ثالثة تعديالت هامـة لالقتـراح   
السابق. أوال، ستضطلع قوة عسـكرية تابعـة لالحتـاد األورويب    

 عشـر  مبهام ووظائف العنصر العسكري خـالل األشـهر االثـين   
األوىل من نشر القوة. ويعقب ذلك إبرام اتفاق متابعـة يشـمل   
إقامة عملية حمتملة تابعـة لألمـم املتحـدة خلفـا للعنصـر. ثانيـا،       
لن يكون هناك تـدخل مباشـر للوجـود الـدويل املتعـدد األبعـاد       
يف املنطقة احلدودية. ثالثـا، سيواصـل رجـال الشـرطة والـدرك      

ــى ح   ــذين يســهرون عل ــانون والنظــام يف   التشــاديون ال فــظ الق
__________ 

  )٢(  S/2007/97. 
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خميمات الالجئني ومواقع املشردين داخليا اخلدمـة حتـت قيـادة    
السـلطة الوطنيــة، لكنــهم سيخضـعون للتــدريب والتوجيــه مــن   
قبــل عنصــر شــرطة األمــم املتحــدة. وأعــرب األمــني العــام عــن 
القلــق إزاء احلالــة األمنيــة واإلنســانية يف املنطقــة، وأكــد جمــددا  

مــم املتحــدة املقترحــة، الــيت يأمــل يف أن     علــى أمهيــة بعثــة األ  
تساعد على حتقيق االستقرار يف املنطقة، باالقتران مـع العمليـة   
املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور املـأذون       
ا مؤخرا، إىل حـني التوصـل إىل اتفاقـات سياسـية علـى حـل       

املالئم بني  دائم. وأخريا، شدد األمني العام على أمهية التنسيق
األمم املتحدة، واالحتاد األورويب والسـلطات يف تشـاد، وأكـد    
على احلاجة إىل االسـتعداد املبكـر لتكـوين العنصـر العسـكري      

  للمتابعة املوصى به.

. ويف )٣(وأدىل الـرئيس (الكونغـو) ببيـان باسـم الــس      
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

 ٢٠٠٧آب/أغسـطس   ١٠ؤرخ رحب بتقرير األمـني العـام املـ     
ــدد        ــن أجــل وجــود متع ــات م ــا منقحــا للعملي ــه مفهوم ــرح في ــذي يقت ال
األبعــاد يرمــي إىل املســامهة يف محايــة املعرضــني للمخــاطر مــن الالجــئني   
واملشـــردين داخليـــا والســـكان املـــدنيني يف شـــرق تشـــاد ومشـــال شـــرق  

  مجهورية أفريقيا الوسطى، وتيسري توفري املساعدة اإلنسانية.  

طلــب إىل األمــني العــام أن يــدرس، بالتشــاور مــع حكــوميت         
تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، الترتيبــات الالحقــة هلــذا الوجــود        

شهرا، وال سيما على أساس تقيـيم مشـترك    ١٢املتعدد األبعاد بعد فترة 
لالحتياجــات جتريــه منظمــة األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب بعــد ســتة  

  وجود املتعدد األبعاد.أشهر من نشر عناصر ال

أعـرب عـن اســتعداده لـإلذن بإنشـاء وجــود متعـدد األبعــاد يف        
  شرق تشاد ومشال شرق مجهورية أفريقيا الوسطى؛  

__________ 

  )٣(  S/PRST/2007/30. 

عــن كثــب علــى    اطالعــهوطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة      
جيري من حتضريات لكل عنصر من عناصـر الوجـود املتعـدد األبعـاد،      ما

ــيل    ــن التفاصـ ــد مـ ــك مزيـ ــا يف ذلـ ــة   مبـ ــق العمليـ ــل والطرائـ ــأن اهليكـ بشـ
  ومستويات القوات.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   

 أيلــــــول/   ٢٥املعقــــــودة يف   ٥٧٤٨يف جلســــــته  

  ٢٠٠٧  سبتمرب

أيلول/ســــبتمرب  ٦، املعقــــودة يف ٥٧٤٨يف اجللســــة   
، أدرج الس أيضا يف جدول أعمالـه التقريـر اخلـاص    ٢٠٠٥

ودعـي   .)٤(ومجهورية أفريقيا الوسطىلألمني العام بشأن تشاد 
ــاركة      ــطى للمشـــ ــا الوســـ ــة أفريقيـــ ــاد ومجهوريـــ ــثال تشـــ ممـــ

  .)٥(املناقشة  يف

ووجــه الــرئيس (فرنســا) انتبــاه الــس إىل مشــروع        
؛ ومــن مث طُــرح للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع ودون     )٦(قــرار

)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٧( ١٧٧٨مناقشــة بوصــفه القــرار 
  منها: الس مجلة أمور،

وافــق علــى إنشــاء وجــود متعــدد األبعــاد يف تشــاد ومجهوريــة     
أفريقيــا الوســطى بغــرض املســاعدة يف يئــة ظــروف أمنيــة مواتيــة لعــودة  
ــها      ــة ودائمــة، بطــرق مــن بين ــة وآمن الالجــئني واملشــردين بصــورة طوعي
املشاركة يف محاية الالجئني واملشردين واملـدنيني املعرضـني للخطـر، مـن     

تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف شــرق تشــاد ومشــال شــرق     خــالل تيســري
ــتني       ــتعمري املنطق ــة ل ــة الظــروف املواتي ــا الوســطى، ويئ ــة أفريقي مجهوري

  املذكورتني وحتقيق تنميتهما االقتصادية واالجتماعية؛  
__________ 

  )٤(  S/2007/488. 

 .تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى وزيرا الشؤون اخلارجية مثّل  )٥(  

  )٦(  S/2007/563. 
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قرر أن يشمل الوجود املتعدد األبعاد، ملدة سـنة واحـدة، بعثـة      
  لوسطى وتشاد؛  لألمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا ا

ــا         ــة أفريقي ــام وحكــوميت تشــاد ومجهوري ــني الع ــب إىل األم طل
يتعلـق ببعثـة األمـم     الوسطى اإلسراع بإبرام اتفاقات ملركز القوات يف ما

  املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد؛

  ومتصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة:  

  عملية؛   أذن لالحتاد األورويب بأن ينشر  

طلب إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرا بعـد إجـراء مـا يلـزم       
  من مشاورات مع حكومة كل من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى؛  

دعـــا حكـــوميت تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى واالحتـــاد   
  األورويب إىل إبرام اتفاقات مركز القوات بأسرع ما ميكن؛  

أن يقــدم تقريـرا إىل جملـس األمــن،    طلـب إىل االحتـاد األورويب    
  يف منتصف فترة نشر العملية ويف ايتها؛  

ــدول املتامخــة لتشــاد        ــدول األعضــاء، خاصــة ال ــع ال حــث مجي
ــأخري، انتقــال      ــا الوســطى، أن تيســر، دومنــا عــائق أو ت ــة أفريقي ومجهوري
مجيـع األفـراد املـتجهني إىل تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وكـذلك         

املعدات واملــــؤن واإلمــدادات وغريها مــن السـلع املوجهـة    تسليم مجيع
  إىل بعثة األمم املتحدة وعملية االحتاد األورويب؛  

شجع حكومات كل مـن السـودان وتشـاد ومجهوريـة أفريقيـا        
الوســطى علـــى التعــاون الفعـــال بغيــة تنفيـــذ اتفــاق طـــرابلس املـــربم يف     

  ؛  ٢٠٠٦شباط/فرباير   ٨

ــن أجــل ســد    ناشــد اجلهــات املاحنــ    ــا م ة أن تضــاعف جهوده
ــة   ــة واإلمنائيـــــة لتشـــــاد ومجهوريـــ االحتياجـــــات اإلنســـــانية والتعمرييـــ

  .الوسطى  أفريقيا
    

  األمريكتان

 املسألة املتعلقة اييت - ٢٢
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٦املعقودة يف  ٤٩١٧

ــالة مؤرخــة     ــب ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ٢٣يف رس ، طل
ــة       ــدول األعضــاء يف اجلماع ــدائم جلامايكــا، باســم ال ــل ال املمث
الكاريبيــة، عقــد جلســة عاجلــة لــس األمــن للنظــر يف احلالــة  
املتعلقة اييت يف ضوء الوضع املتردي باطراد الـذي يـؤثر علـى    

  .)١(السالم واالستقرار يف املنطقة

ــة    ــودة يف ٤٩١٧ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٦، املعقـ شـ
اســتجابة للطلــب الــوارد يف الرســالة املــذكورة أعــاله،  ٢٠٠٤

__________ 

  )١(  S/2004/143. 

. وعـــالوة علـــى )٢(أدرج الـــس الرســـالة يف جـــدول أعمالـــه 
ــة     ــالة مؤرخــ ــاه الــــس إىل رســ ــرئيس انتبــ ــه الــ ذلــــك، وجــ

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٤ شباط/فرباير ٢٥
__________ 

خـــالل هـــذه الفتـــرة، وإضـــافة إىل اجللســـات الـــيت مشلـــها هـــذا   )٢(  
لس جمموعـة مـن اجللسـات اخلاصـة مـع البلـدان       الفرع، عقد ا

ــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف     املســامهة بقــوات يف بعث
 ١٣٥٣هــاييت، عمــال بــاجلزأين ألــف وبــاء مــن مرفــق القــرار       

ــات يف  ٢٠٠١( ــدت اجللسـ ــاين/نوفمرب   ٢٤). وعقـ ــرين الثـ تشـ
(اجللسـة   ٢٠٠٥أيار/مـايو   ٢٣)، ويف ٥٠٨٧(اجللسة  ٢٠٠٤
)، ويف ٥٣٦٧(اجللســة  ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٩)، ويف ٥١٨٣

كـــانون  ٢٩)، ويف ٥٥٠٦(اجللســة   ٢٠٠٦آب/أغســطس   ٨
 ٢٠٠٧أكتـوبر   ١٠)، ويف ٥٦٢٥(اجللسة  ٢٠٠٧الثاين/يناير 

 ).٥٧٥٥(اجللسة 
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حييل طيها بيانـا لـوزير خارجيـة فرنسـا      )٣(املمثل الدائم لفرنسا
ــه إىل إنشــاء حكومــة وحــدة    بشــ ــدعو في ــة يف هــاييت ي أن احلال

ــا الــدعم إذا        ــدم فرنس ــأن تق ــد ب ــاييت ويع ــة يف ه ــة انتقالي وطني
قررت تلك احلكومة إجراء انتخابـات قبـل بدايـة صـيف تلـك      
ــادرة توســع     الســنة. وباإلضــافة إىل ذلــك، اقترحــت فرنســا مب
ــة يف وقــت ســابق     نطــاق خطــة تقــدمت ــا اجلماعــة الكاريبي

مل ما يلي: القيام فـورا بإنشـاء قـوة مدنيـة حلفـظ السـالم       وتش
تضمن عـودة النظـام العـام؛ تقـدمي املسـاعدة الدوليـة مـن أجـل         
اإلعداد لالنتخابات الرئاسية؛ تقدمي املعونة اإلنسـانية الدوليـة؛   
إرسال مراقبني حلقوق اإلنسان؛ االلتزام الطويل األجل بتقـدمي  

صــاديا واجتماعيــا. وجيــب   عــون دويل إلعــادة بنــاء البلــد اقت   
إضفاء الشـرعية علـى مجيـع النقـاط املـذكورة أعـاله وأن تنفـذ        
مــن قبــل اتمــع الــدويل. وميكــن إشــراك املنظمــات اإلقليميــة، 
مثل منظمة الدول األمريكية، واجلماعة الكاريبيـة، فضـال عـن    
خمتلــف هيئــات األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويب. وباإلضــافة   

ــك، ذكــر وز  يــر اخلارجيــة أن دوامــة العنــف جيــب أن     إىل ذل
بريتــــران أريســــتيد يتحمــــل  - تتوقــــف؛ وأن الــــرئيس جــــان

ــل       ــه لكــي يقب ــر ل ــود األم ــة؛ ويع املســؤولية الكــربى عــن احلال
  العواقب وحيترم سيادة القانون يف الوقت نفسه.  

وأدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء الـــس، باإلضـــافة إىل    
، وكنـدا، وكوبـا،   )٤(البـهاما ممثلي األرجنتني، وبوليفيا، وجزر 

، وهـاييت،  )٥(واجلمهورية الدومينيكية، وإكـوادور، وغواتيمـاال  
__________ 

  )٣(  S/2004/145. 

 .مة العامة لديهامثّل جزر البهاما وزير اخلارجية واخلد  )٤(  

ــة التكامــل       )٥(   ــا ملنظوم ــل غواتيمــاال، بصــفته رئيســا مؤقت ــم ممث تكل
ــة     ــا، واجلمهوريـ ــز، وبنمـ ــن بليـ ــة عـ ــطى، بالنيابـ ــا الوسـ ألمريكـ
الدومينيكيـــــة، والســـــلفادور، وكوســـــتاريكا، وهنـــــدوراس،    

 .ونيكاراغوا

، وجامايكـا (باسـم   )٦(وأيرلندا (بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)   
، واليابـــان، واملكســـيك، ونيكـــاراغوا، )٧(اجلماعـــة الكاريبيـــة)

ــة       ــة الدوليـ ــن املنظمـ ــدائم عـ ــب الـ ــال، واملراقـ ــريو، وفرتويـ وبـ
  .)٨(فونيةللفرانك

وتكلـم ممثـل جامايكـا بالنيابـة عـن اجلماعـة الكاريبيــة         
ــة    ــا عـــاجال باحلالـ ــع الـــدويل اهتمامـ فـــدعا إىل أن يـــويل اتمـ
املتــدهورة بســرعة يف هــاييت الــيت بلغــت حــد األزمــة يف ضــوء   
اســتمرار تــدهور القــانون والنظــام، وتزايــد حــدة العصــيان،       

ألزمـة اإلنسـانية   وشيوع الفوضى والفلتان، فضال عن ازديـاد ا 
ســوءا، األمــر الــذي أدى بــدوره إىل تشــريد الســكان وبالتــايل  
إىل تزايـد أعـداد الالجـئني الـذين يعـربون احلـدود. وأفـاد ممثــل        
جامايكـــا بـــأن االضـــطرابات السياســـية تصـــاعدت يف هـــاييت  
خــالل األســابيع املاضــية، وأن جمموعــات مدججــة بالســالح    

وأن هــذه اموعــات تبســط ســيطرا علــى أحنــاء مــن البلــد،   
تسيطر على مجيع املدن يف اجلـزء الشـمايل مـن البلـد، وتسـعى      
إىل الزحف علـى العاصـمة. وقـال إن الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة       
اليت يعتريها الضعف ويفوقها الطرف اآلخر عددا قد أرغمـت  

شخصـا قـد قتلـوا     ٧٠جزئيا علـى التخلـي عـن مواقعهـا، وأن     
ــة ا  لســائدة يف هــاييت مل يعــد ميكــن   حــىت اآلن. وأكــد أن احلال

ــريا للســلم        ــدا خط ــا تشــكل دي ــا، وأ ــأنا داخلي ــا ش اعتباره
ــدد       ــذي يه ــدفق الالجــئني ال ــالنظر إىل ت ــيني، ب ــن اإلقليم واألم
باســتنفاد مــوارد الــدول يف املنطقــة. وأفــاد أيضــا أن البلــد بلــغ  

__________ 

ــن إســتونيا    )٦(   ــان كــل م ــدت البي ــا ،أي ــا ،يســلنداأو ،وألباني  ،وبلغاري
ــد ــا ،اوبولنـ ــود  ،وتركيـ ــل األسـ ــيكية  ،واجلبـ ــة التشـ  ،واجلمهوريـ

 ،وسـلوفاكيا  ،ورومانيـا  ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقا  
 ،وليتوانيـــا ،والتفيـــا ،وكرواتيـــا ،وقـــربص ،وصـــربيا ،وســـلوفينيا

 .وهنغاريا ،ومالطة

 .مثّل جامايكا وزير خارجيتها  )٧(  

 .انحضر األمني العام اجللسة لكنه مل يدل ببي  )٨(  
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ــرفض القــاطع مــن      طريقــا سياســيا مســدودا سياســي نتيجــة ال
خنـراط يف عمليـة حـوار تـنص عليهـا خطـة       جانب املعارضة لال

عمــل اجلماعـــة الكاريبيـــة. وأشــار إىل أن اجلماعـــة الكاريبيـــة   
ــام       ــق الت ــة: التطبي ــادئ التالي ــد باملب ــى ضــرورة التقي أكــدت عل
للدميقراطيــة يف هــاييت؛ وعــدم قبــول أي شــكل مــن أشــكال       
االنقالب؛ وأي تغـيري يف هـاييت جيـب أن جيـري وفقـا لدسـتور       

ن املنظمات اإلقليميـة، متشـيا مـع الفصـل الثـامن      هاييت. وقال إ
ــالذ األول يف        ــا تكــون امل ــا م ــم املتحــدة، غالب ــاق األم ــن ميث م
معاجلـــة التهديـــدات للســـلم واألمـــن. وأشـــار إىل أن اجلماعـــة 
الكاريبية أجرت مفاوضات بشأن خطة عمل تضـمنت تـدابري   
لتحســـني املنـــاخ األمـــين وبنـــاء الثقـــة، مبـــا يف ذلـــك االمتثـــال  

رارات الـيت صـدرت سـابقا عـن منظمـة الـدول األمريكيـة،        للق
ــراح      ــالق ســ ــاهرات، وإطــ ــد للمظــ ــى قواعــ ــاوض علــ والتفــ
ــالح،     ــة بالسـ ــات املدججـ ــالح اجلماعـ ــزع سـ ــزين، ونـ احملتجـ
وتعزيـز قـوة الشـرطة، والتمتـع باحلريـات األساسـية. وتوخــت       
اخلطة أيضا إنشاء جلنة انتخابية، وتشكيل جملس للشخصـيات  

ــيني  ــارزة، وتعـ ــكيل   البـ ــتقل، وتشـ ــد ومسـ ــيس وزراء حمايـ  رئـ
حكومــة جديــدة مــن خــالل عمليــة مشــاورات بــني رئــيس        
ــارزة. وقــد قبــل       ــس الشخصــيات الب ــوزراء، والــرئيس وجمل ال
الرئيس أريستيد باخلطة لكن املعارضـة رفضـتها. ورأى املمثـل    
أن احلالــة اآلن خمتلفــة متامــا، وأــا حتولــت مــن مــأزق سياســي 

دور مجاعات املعارضة إىل حالة عنـف  بشأن ممارسة احلقوق و
ــدججني      ــردين املـ ــن املتمـ ــوات مـ ــنها قـ ــارات تشـ ــها غـ تتخللـ

ح انطالقا من الشـمال. وأشـار إىل أن حكومـة الـرئيس     البالس
أريســتيد طلبــت إىل اتمــع الــدويل تقــدمي املســاعدة الســتعادة 
ــم    ــانون يف البلـــد. ورأى أن األمـ ــيادة القـ ــام وسـ األمـــن والنظـ

مسؤولية خاصة يف مساعدة هاييت، بـالنظر إىل  املتحدة تتحمل 
تدخلها يف هاييت سابقا، وشـدد علـى أن الـدور الـذي أدتـه يف      
املاضي كـان ناجحـا نسـبيا يف احلـد مـن دوامـة التـدهور، ويف        
مجع األطراف حول طاولة املفاوضات. وأكـد علـى أن احلالـة    

املضطربة يف هاييت اليوم وإمكانية حدوث مزيـد مـن الفوضـى    
ــل     ال  ــة فحســب، ب ــدا للســلم واألمــن يف املنطق تشــكالن دي

إما مبعث قلق كبري بالنسـبة للمجتمـع الـدويل. واسـتنادا إىل     
ــة     ــدول األعضــاء يف اجلماعــة الكاريبي ــة، تطلــب ال هــذه اخللفي
ــار       ــاييت، يف إط ــوري يف ه ــر والف ــم املتحــدة املباش ــدخل األم ت

نشـر عاجـل   ميثاق األمم املتحـدة. ودعـا الـس إىل أن يـأذن ب    
لقـــوة متعـــددة اجلنســــيات للمســـاعدة يف اســـتعادة القــــانون     
والنظــام، وتيســري العــودة إىل حالــة مــن االســتقرار وإجيــاد بيئــة 
ميكن يف ظلها بـذل جهـود مسـتمرة للتوصـل إىل حـل لألزمـة       
ــة       ــاء اجلماعـ ــض أعضـ ــتعداد بعـ ــى اسـ ــدد علـ ــية. وشـ السياسـ

يضـا إىل أن  الكاريبية للمسـامهة يف هـذه القـوة. ودعـا الـس أ     
ــة       ــة ملعاجلــة األزم ــدويل إجــراءات عاجل ــع ال ــد اختــاذ اتم يؤي
اإلنسانية املتنامية، وأن يوفر للـدول اـاورة املتـأثرة مـن تزايـد      
موجة الالجئني ما يلـزم مـن املـوارد لتقـدمي اإلغاثـة واملسـاعدة       

  .)٩(اإلنسانية إىل الالجئني

ــة      ــده ملحـ ــة يف بلـ ــن أن احلالـ ــاييت مـ ــل هـ ــذر ممثـ  وحـ
وخطرية وتتطلب انتباه اتمـع الـدويل. وأفـاد أن البلـد غـارق      

، وأن ٢٠٠٤شـــباط/فرباير  ٥يف حالـــة متـــرد عســـكري منـــذ  
مجاعــات مســلحة تتــألف مــن أعضــاء ســابقني يف قــوة شــبه        
ــاييت،       ــدم يف هـ ــز التقـ ــة تعزيـ ــمى جببهـ ــة، تسـ ــكرية قمعيـ عسـ
ارتكبــت، حبســب أقوالــه، أعمــاال وحشــية ضــد شــعب هــاييت  

، وتضـم  ١٩٩١الب العسـكري الـذي حـدث يف    خالل االنقـ 
كذلك أعضاء سابقني من القوات املسلحة اليت حلـت يف عـام   

، وأشخاص حمكوم علـيهم هربـوا مـن السـجن. وأكـد      ١٩٩٥
أن هجمــات اجلماعــات املســلحة ــدد اســتقرار مؤسســات       
البلــد، وأشــار علــى حنــو خــاص إىل أن احلالــة اإلنســانية مــثرية  

ــرئيس أريســتيد رحــب باخلطــة   للقلــق. وأشــار أيضــا إىل   أن ال
__________ 

  )٩(  S/PV.4917 ٦-٣، الصفحات. 
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الرامية إىل إجياد حـل لألزمـة الـيت قـدمها اتمـع الـدويل وقبـل        
ــا، يف حـــني أن املعارضــة السياســـية رفضــت تلـــك اخلطـــة.    
وكرر الدعوة اليت وجهتها احلكومة إىل املعارضـة لإلسـهام يف   
إعادة إحالل السالم والعودة إىل احلوار مـن أجـل التوصـل إىل    

ياســـية تفاوضـــية، وأعـــرب عـــن إميـــان احلكومـــة       تســـوية س
باملســتقبل الــدميقراطي هلــاييت. وذكــر أن حكومــة هــاييت تؤيــد  
ــت أن يبقــي جملــس      ــيت طلب ــة ال متامــا موقــف اجلماعــة الكاريبي
األمن املسألة يف هـاييت قيـد نظـره الفعلـي، وأن يبـذل قصـارى       
اجلهد لكي يرسل على حنو عاجل قوة دوليـة للمسـاعدة علـى    

ة الســلم، مــع التقيــد بأحكــام امليثــاق. وشــدد علــى أن  اســتعاد
حكومة هاييت تريد من جملـس األمـن أن يكـرر إدانتـه ألعمـال      
العنف، وأن يعلن رفضه لقبول أي شكل للحكومـة نـاتج عـن    
عملية مناقضة للدميقراطية ومناقضة للدستور، وأن يطلـب مـن   

يت املعارضة قبول تسوية سياسية حلل األزمة. ورحب ممثل هـاي 
بتعــيني مستشــار خــاص لألمــني العــام وباملبــادرة الراميــة إىل       
إنشاء مكتب ملفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان    
يف بلــده. وتوقــع أيضــا تــوافر التعــاون الــتقين لتحقيــق الكفــاءة   
ــة، وال ســيما      ــز املؤسســات الدميقراطي ــة للشــرطة، وتعزي املهني

ــزع ســـالح اجلما  ــائية، ونـ ــات القضـ ــلحة، املؤسسـ ــات املسـ عـ
  .)١٠(وتوفري األمن إلجراء االنتخابات

وأدان معظـــم املـــتكلمني أعمـــال العنـــف يف بيانـــام،   
ونوهوا إىل تدهور احلالة االقتصـادية والسياسـية واإلنسـانية يف    
هاييت. وأيد العديد من املـتكلمني اجلهـود الـيت تبـذهلا اجلماعـة      

ن الكاريبيـــة ومنظمـــة الـــدول األمريكيـــة. وحـــث عـــدد مـــ      
املتكلمني املعارضة علـى أن تعيـد النظـر يف ردهـا السـليب علـى       
ــدول      ــة الـ ــة ومنظمـ ــة الكاريبيـ ــها اجلماعـ ــيت اقترحتـ ــة الـ اخلطـ
األمريكية. ورحب معظم املتكلمني أيضا بتعـيني األمـني العـام    

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

ملستشــار خــاص بشــأن هــاييت. ونوهــوا إىل احلاجــة للمســاعدة 
يســـري عمـــل الدوليـــة، وحثـــوا مجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة علـــى ت

  الوكاالت الدولية العاملة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية.  

وحـــث العديـــد مـــن املـــتكلمني علـــى توســـيع نطـــاق    
مشاركة اتمع الدويل. وأيد ممثـل إسـبانيا إرسـال قـوة مدنيـة      
حلفظ السالم وفقا ملبادئ امليثاق، األمـر الـذي سـيكفل األمـن     

اليت تقوم ا منظمة الـدول  الوساطة  للبعثات اإلنسانية ولبعثيت
ــة   ــة الكاريبيــ ــة واجلماعــ ــر  )١١(األمريكيــ ــثال اجلزائــ . ورأى ممــ

ــة يف     ــى الــس أن ينظــر بصــورة عاجل ــل أيضــا أن عل والربازي
. واقتــرح ممثــل  )١٢(نشــر قــوة دوليــة يف هــاييت وفقــا للميثــاق     

الفلبني نشر الشرطة املدنية الدولية من أجل استعادة النظـام يف  
كذلك النشر احملتمل لقـوة حتـالف للـراغبني بغيـة     امليدان. وأيد 

. )١٣(وقف العنـف املتواصـل وايـار القـانون والنظـام يف هـاييت      
وأعرب ممثل أنغوال عن استعداده لتأييد نشر قوة دوليـة تـدعم   

. ودعـا ممثـل بـنن إىل اسـتخدام     )١٤(التوصل إىل تسوية سياسـية 
لمجلــس أن . ورأى ممثــل أملانيــا أنــه ينبغــي ل )١٥(تــدابري صــارمة

ــق     ــة لتحقيـ ــود املبذولـ ــاعدة يف اجلهـ ــة للمسـ ــى أهبـ ــون علـ يكـ
. ورأى ممثــل الواليــات  )١٦(االســتقرار جبميــع الســبل املمكنــة   

ــاق سياســي       ــه يف حــال التوصــل إىل اتف ــة أن املتحــدة األمريكي
مستدام، فإن حكومته تؤيد اجلهود الرامية إىل نشر قوة دوليـة  

أى أنه ميكـن للبعثـة   من أجل دعم تنفيذه. وإضافة إىل ذلك، ر
__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

ــفحتان     )١٢(   ــه.، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١١-١٠املرجـ ــر)؛ والصـ (اجلزائـ
 (الربازيل).  ٢١

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

 .١٥الصفحة املرجع نفسه،   )١٤(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
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اخلاصة ملنظمـة الـدول األمريكيـة يف هـاييت أن تكـون األسـاس       
حلضـــور دويل موســـع إلضـــفاء الطـــابع املهـــين علـــى الشـــرطة  
ــالح       ــزع سـ ــانون، ونـ ــيادة القـ ــز سـ ــة، ولتعزيـ ــة اهلايتيـ الوطنيـ
ــؤات       ــن م ــن األم ــاخ م ــق من ــى خل العصــابات، والتشــجيع عل

إن القــوة املتوخــاة . وقـال ممثــل فرنسـا   )١٧(للنشـاط الــدميقراطي 
جيـــب أن تكـــون قـــوة مدنيـــة حلفـــظ الســـالم ال تتبـــع لألمـــم   
املتحدة، بل يـأذن ـا الـس وتسـتند إىل واليـة صـادرة عنـه.        
ــال هامــا       ــوة ميكــن أن تكــون عنصــرا مكم ــذه الق ورأى أن ه

سياسي، حيث أا ستنشأ فورا لـدعم حكومـة وحـدة    الللحل 
النظـام العـام، ودعـم     وطنية، وميكن أن تساعد يف إعادة إرساء

إجـــراءات املســـاعدة اإلنســـانية واإلجـــراءات املتعلقـــة حبقـــوق 
اإلنسان اليت يضطلع ا اتمـع الـدويل يف امليـدان. وأشـار إىل     
أن فرنســا مســتعدة لإلســهام يف هــذه القــوة علــى حنــو مكمــل   

. ورأى ممثـل شـيلي أنـه ينبغـي     )١٨(للوحدات من بلدان املنطقـة 
دون اإلقليمية اليت تتـدخل حاليـا أن تسـير    لألجهزة اإلقليمية و

عملية التفـاوض، ولكـن علـى الـس أال يسـتبعد اختـاذ إجـراء        
أكثر صرامة عند الضرورة. بيـد أنـه حـذر مـن أنـه ينبغـي ألي       
صيغة تستخدم للنظر يف إرسـال قـوة شـرطة أو قـوة مدنيـة أن      

. وأقــر )١٩(تــدعم االتفــاق السياســي حاملــا جيــري التوصــل إليــه 
ــ ــا واململكــة املتحــدة     ممثل ــن االحتــاد الروســي وروماني و كــل م

بالدعوة إىل التدخل الدويل يف هاييت، وأعربوا عن اسـتعدادهم  
. )٢٠(للنظــر يف املقترحــات املتعلقــة بتعزيــز دور اتمــع الــدويل  

وأعـــرب ممثـــل الصـــني عـــن اســـتعداده للمشـــاركة يف جهـــود  
ــة الراهنــ   ــة احلال ــدويل للمســاعدة يف دئ ة يف هــاييت، اتمــع ال

__________ 

 .١٩ و ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  

 .١٣-١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

ــفحة     )٢٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة    ١١املرجـ ــي)؛ الصـ ــاد الروسـ (االحتـ
 (رومانيا). ٢٠ة (اململكة املتحدة)؛ والصفح  ١٢

. )٢١(وحتقيق السالم الدائم واالسـتقرار والتنميـة يف ذلـك البلـد    
وأعرب ممثل باكستان عن استعداده للنظـر يف مشـاركة دوليـة    
أوسع نطاقا لدعم التوصل إىل حل سياسي وفقـا مليثـاق األمـم    

ــدا، باســم االحتــاد األورويب،    )٢٢(املتحــدة ــل أيرلن . ورحــب ممث
متها حكومة فرنسا لـدعوة ممـثلني عـن    باملبادرة العاجلة اليت قد

حكومة هـاييت واملعارضـة واتمـع املـدين إلجـراء حمادثـات يف       
ــع األطــراف إىل اإلحجــام عــن أي إجــراء     ــاريس، ودعــا مجي ب

  .)٢٣(ضار خالل فترة املناقشات

وباإلضــافة إىل ذلــك، أكــد ممثــل فرنســا أن مــن املهــم    
اإلقليميتني فيما اإلصرار على املقترحات املقدمة من املنظمتني 

يتعلق بإقامة حكومة انتقاليـة للوحـدة الوطنيـة، واقتـرح بتأييـد      
مـن ممثــل رومانيــا، اســتكمال هـذا األمــر بــإجراءات مــن بينــها   
ــية    ــدول زمـــــين لالنتخابـــــات الرئاســـ ــل بوضـــــع جـــ التعجيـــ

  .)٢٤(واالنتخابات العامة

وأكد عدد مـن الوفـود أن األزمـة يف هـاييت ينبغـي أن        
لمية ومن خالل الوسائل الدستورية. وأعرب حتل بالطرق الس

ممثال الربازيل وفرتويال عن دعمهما حلكومـة الـرئيس أريسـتيد    
الدســـتورية، ورفضـــت فرتويـــال مجيـــع احملـــاوالت الراميـــة إىل  
اإلطاحة بدسـتور ذلـك البلـد أو إحـداث أي تغـيري فيـه بشـأن        

ــلطات  ــاب الســ ــددة النتخــ ــام احملــ ــل  )٢٥(األحكــ ــد ممثــ . وأكــ
ن حكومة بلـده تؤيـد الـرئيس أريسـتيد تأييـدا تامـا       نيكاراغوا أ

__________ 

 .٢٣ و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

ــفحة    )٢٤(   ــه، الصـــــ ــع نفســـــ ــفحة  ١٩املرجـــــ ــا)؛ والصـــــ (فرنســـــ
 (رومانيا).  ٢٠

 ٢٩-٢٨(الربازيـل)؛ والصـفحتان    ٢١املرجع نفسـه، الصـفحة     )٢٥(  
 (فرتويال).
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يف مسعاه للتوصـل إىل حـل يتسـق والنظـام الدسـتوري اهلـاييت       
. وأكـد ممثـل   )٢٦(ومبادئ امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكيـة 

ــدأي     ــده تتقيــد تقيــدا صــارما مبوقفهــا املب ــا أن حكومــة بل كوب
د، مبـا يف  القائم على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي بلـ 

  .)٢٧(ذلك هاييت

ــة       ــة التنميـ ــى أمهيـ ــتكلمني علـ ــن املـ ــد مـ ــدد العديـ وشـ
االقتصـــادية واالجتماعيـــة واملؤسســـية يف هـــاييت، وأكـــدوا أن  
التوصــل إىل حــل لألزمــات السياســية واإلنســانية دون معاجلــة 
املسائل االقتصادية لن يكون كافيا على املدى الطويل. وأكـد  

ــم   ــدخل األم ــل باكســتان أن ت ــابقا مل    ممث ــاييت س املتحــدة يف ه
يعاجل الكثري من األسباب اجلذرية، وذكر الس بأن وفده قـد  
حذر مرارا من انسحاب األمم املتحدة قبـل األوان يف أي مـن   
حــاالت الــرتاع. ودعــا إىل اتبــاع ــج أمشــل، ال يقتصــر علــى   
جملــس األمـــن فحســب، بـــل يضـــم اجلمعيــة العامـــة والـــس    

ي أيضـا، لتنـاول مجيـع املسـائل الكامنـة      االقتصادي واالجتماع
يف هذه احلاالت املُعقدة. وقال إنه إذا شاركت األمـم املتحـدة   
مرة أخرى، ينبغي هلا أن تفعـل ذلـك بـالتزام مسـتدام مبواصـلة      

ــرية ــيت     )٢٨(املسـ ــائل الـ ــا أن الوسـ ــل أيضـ ــل الربازيـ ــد ممثـ . وأكـ
ــائج     ــه الســابقة مل حتقــق النت اعتمــدها جملــس األمــن يف تدخالت

ملتوخــاة، وأن األســباب اجلذريــة والنتــائج، مبــا يف ذلــك الفقــر ا
. وربـط  )٢٩(وعدم االستقرار والضعف املؤسسي، مل تعاجل بعد

ممثــل كوبــا احلالــة الراهنــة يف هــاييت باالســتعمار واالســتغالل،  
__________ 

 .٣٥ و ٣٤ صفحتاناملرجع نفسه، ال  )٢٦(  

 .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

 .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

ــادي الـــــــدويل الظـــــــامل      ــتبعاد، والنظـــــــام االقتصـــــ واالســـــ
  .)٣٠(واالستبعادي

اإلنسـان، ودعـوا    وأدان املتكلمون انتـهاكات حقـوق    
مجيع األطراف إىل احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنسـاين.  
ودعا ممثـل بـريو الـس إىل أن يرسـل إشـارة واضـحة مفادهـا        
أنه مستعد الختـاذ إجـراء وأنـه يرصـد احتـرام حقـوق اإلنسـان        
يف هــاييت. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي أن تــدرك مجيــع القــوى       

 بشــكل أن اتمــع الـــدويل   السياســية واالجتماعيــة يف هــاييت   
ــن ــهاك      لــ ــال أي انتــ ــاب حيــ ــن العقــ ــاإلفالت مــ ــمح بــ يســ

  .)٣١(اإلنسان  حلقوق

وأكـــد ممثـــل اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة جمـــددا عـــرض    
  .)٣٢(حكومته ملساعيها احلميدة

ودعا ممثل املكسيك األمـني العـام إىل اسـتخدام مجيـع       
ســـبل اإلعـــالم الالزمـــة للتأكـــد مـــن إيصـــال البيـــان الرئاســـي 
الصادر عن الس االستماع، ورأى أن هـذا البيـان أداة أوليـة    
لتيســـري الوقـــف الفـــوري ألعمـــال العنـــف وبـــدء املفاوضـــات  

  .)٣٣(السياسية

ــه       ونــوه ممثــل نيكــاراغوا إىل التهديــد الــذي تتعــرض ل
  .)٣٤(املنطقة بسبب احتمال تدفق الالجئني اهلاربني من الرتاع

، ويف )٣٥(الـس  مث أدىل الرئيس (الصني) ببيـان باسـم    
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

__________ 

 .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 .٣٣ و ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  

 .٣٤جع نفسه، الصفحة املر  )٣٤(  

  )٣٥(  S/PRST/2004/4. 
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أعــرب عــن بــالغ القلــق إزاء تــدهور احلالــة السياســية واألمنيــة    
  واإلنسانية يف هاييت؛  

أعرب عن تأييده لالحتـاد الكـارييب ومنظمـة الـدول األمريكيـة        
ملواصـــلتهما العمـــل مـــن أجـــل التوصـــل إىل تســـوية ســـلمية ودســـتورية  

    ؛احلالية  لألزمة

طلـــب إىل األطـــراف أن تتصـــرف بـــروح املســـؤولية باختيـــار    
  التفاوض بدال من املواجهة؛  

  اعترف بالدعوة إىل التدخل الدويل يف هاييت؛    

ــة        ــارات املتعلق ــى وجــه االســتعجال يف اخلي ــس عل ســينظر ال
بالتدخل الدويل، مبا يف ذلك إيفاد قـوة دوليـة دعمـا للتسـوية السياسـية،      

  مم املتحدة؛  وفقا مليثاق األ

طلب إىل مجيع أطـراف الصـراع يف هـاييت تيسـري توزيـع املـواد         
  والطبية وكفالة محاية املدنيني؛ الغذائية

طلب إىل احلكومـة ومجيـع األطـراف األخـرى احتـرام حقـوق         
  اإلنسان والكف عن استخدام العنف لتحقيق األهداف السياسية؛  

مستشـــار   أعـــرب عـــن تأييـــده لقـــرار األمـــني العـــام تعـــيني        
  هلاييت.  خاص

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   

شـــباط/فرباير  ٢٩املعقـــودة يف  ٤٩١٩يف جلســـته 

٢٠٠٤   

شـــــباط/فرباير  ٢٩املعقـــــودة يف  ٤٩١٩يف اجللســـــة   
ــة    ٢٠٠٤ ــالة املؤرخـ ــس إىل الرسـ ــاه الـ ــرئيس انتبـ ــه الـ ، وجـ

، املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٩
ممثل هاييت. ويف تلك الرسالة، دعـا الـرئيس اهلـاييت حكومـات     
ــة الســلمية     البلــدان الصــديقة إىل تقــدمي دعمهــا العاجــل للعملي
والدستورية اليت شرعت فيها هاييت، وحتقيقا هلـذه الغايـة، أذن   
ــام     ــة هــاييت والقي ــة إىل أراضــي مجهوري بــدخول القــوات األمني

امية إىل إجيـاد منـاخ لألمـن    بعملياا داخلها تنفيذا لألنشطة الر
ــة،       ــات السياســية اجلاري ــدعم العملي ــأن ي ــل ب واالســتقرار كفي
ويسهل توفري املساعدة اإلنسانية لشعب هـاييت وتقـدمي املعونـة    

  .)٣٦(إليه بشكل عام

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
. ووجه الرئيس (الصني) انتباه الـس إىل مشـروع   )٣٧(املناقشة

ار طرح للتصويت واعتمد باإلمجـاع ودون مناقشـة بوصـفه    قر
ــرار  ــرر مبوجبـــه الـــس،    )٣٨()٢٠٠٤( ١٥٢٩القـ ، الـــذي قـ

  متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور، منها:

ــة         ــة الدســتورية والعملي ــم اخلالف ــدول األعضــاء إىل دع ــا ال دع
ــم     ــلمي دائــ ــل ســ ــجيع حــ ــاييت وتشــ ــا يف هــ ــة حاليــ ــية اجلاريــ  السياســ

  احلالية؛  لألزمة

أذن بالنشـــر الفـــوري لقـــوة مؤقتـــة متعـــددة اجلنســـيات لفتـــرة   
  تتعدى ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ اختاذ هذا القرار؛  ال

طلـب إىل األمــني العـام أن يضــع برنــامج عمـل لألمــم املتحــدة      
بغرض مساعدة العمليـة السياسـية الدسـتورية ودعـم املسـاعدة اإلنسـانية       

  يز محاية حقوق اإلنسان والنهوض بسيادة القانون؛واالقتصادية وتعز

أذن للـــدول األعضـــاء املشـــاركة يف القـــوة املؤقتـــة املتعـــددة        
  اجلنسيات يف هاييت باختاذ مجيع التدابري الضرورية لالضطالع بواليتها؛

طلـب إىل قيــادة القـوة املؤقتــة املتعـددة اجلنســيات يف هــاييت أن      
ـــ    ــام، تق ــني العـ ــق األمـ ــن طريـ ــدم، عـ ــأن  تقـ ــس بشـ ــة إىل الـ ارير دوريـ

  واليتها؛  تنفيذ
__________ 

  )٣٦(  S/2004/163. 

 حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٣٧(  

  )٣٨(  S/2004/164. 
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دعا اتمع الـدويل، وال سـيما األمـم املتحـدة ومنظمـة الـدول         
األمريكيــة، واجلماعــة الكاريبيــة، إىل العمــل مــع شــعب هــاييت يف إطــار   
جهد طويل األمد لتعزيـز إعـادة بنـاء املؤسسـات الدميقراطيـة واملسـاعدة       

ــهوض بالتنم  ــتراتيجية للنــ ــع اســ ــة االجتميف وضــ ــادية  يــ ــة واالقتصــ اعيــ
  ومكافحة الفقر.

  
) الذي اختـذه جملـس األمـن    ٢٠٠٤(١٥٤٢القرار   

نيســان/أبريل   ٣٠املعقــودة يف  ٤٩٦١يف جلســته 

٢٠٠٤   

، قـــدم األمـــني العـــام إىل ٢٠٠٤نيســـان/أبريل ١٦يف   
. وأشار األمني العام يف تقريـره إىل  )٣٩(الس تقريرا عن هاييت
، يف أعقـاب  ٢٠٠٤يد يف شـباط/فرباير  استقالة الـرئيس أريسـت  

ــام    ــا يف ع ــازع عليه ــات املتن ــيت  ٢٠٠٠االنتخاب ، والوســاطة ال
قامــت ــا اجلماعــة الكاريبيــة ومنظمــة الــدول األمريكيــة بــني   
احلكومـــة واملعارضـــة السياســـية، وانـــدالع الـــرتاع املســـلح يف 

. وأشــــار إىل إنشــــاء حكومــــة انتقاليــــة ٢٠٠٤شـــباط/فرباير  
وزراء، وأشــار أيضــا إىل التوقيــع علــى توافــق برئاســة رئــيس الــ

ــية يف     ــة السياســــ ــة االنتقاليــــ ــاق املرحلــــ ــأن ميثــــ اآلراء بشــــ
. ومــن خــالل امليثــاق، اتفــق املوقعــون ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٤

، ٢٠٠٥على عقد انتخابات بلديـة وبرملانيـة ورئاسـية يف عـام     
وعلى إجراء مناقشـات مـع األمـم املتحـدة بشـأن مركـز القـوة        

ملتعـددة األطـراف ومتابعـة عمليـة حفـظ السـالم. وقـد        املؤقتة ا
ندد بامليثاق حزب فامني الفاالس، وهو حزب الرئيس السـابق  
أريستيد. وشدد األمني العام علـى احلاجـة إىل عمليـة مصـاحلة     
وطنية تشمل مجيع قطاعـات اتمـع، وتترافـق جبهـود حقيقيـة      

سـاءلة  من أجل وضع حد ملناخ اإلفالت من العقاب وإنفـاذ امل 
الفرديـــــة، وحتســـــني مشـــــاركة الشـــــعب اهلـــــاييت يف وضـــــع 
السياســات. وســلط الضــوء أيضــا علــى اقتــراح مــن احلكومــة    

__________ 

  )٣٩(  S/2004/300  ١٥٢٩املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.( 

االنتقاليــة بــأن يشــرف اتمــع الــدويل علــى االنتخابــات بــدال  
  مراقبتها.    من

وفيما يتعلق باحلالـة األمنيـة، أبلـغ األمـني العـام أنـه يف         
املؤقتــة املتعــددة   حــني أن الوضــع قــد هــدأ بعــد نشــر القــوة       

اجلنسيات، وأن هاييت تبدو وكأا خرجت مـن أسـوأ مراحـل    
األزمة، فإن املوارد احملدودة واملناطق اجلغرافية اليت تعمـل فيهـا   
القـوة املؤقتـة املتعـددة اجلنسـيات، فضـال عـن حمدوديـة أنشـطة         
نزع السالح، قد حتد من قدرا علـى معاجلـة جوانـب انعـدام     

الة امليدانية ال تزال معقـدة بسـبب تواجـد    األمن. وذكر أن احل
طائفة متنوعة من اجلماعات املسلحة والترتيبات األمنية احملليـة  
والعصــابات احملليــة الــيت تتعــايش جنبــا إىل جنــب. ويف هــذا       

ــاع ــج شــامل لنــ      ــن الضــروري اتب زع ـالصــدد، الحــظ أن م
ــا،      ــادة إدماجهـ ــرحيها وإعـ ــلحة وتسـ ــات املسـ ــالح اجلماعـ سـ

  استعادة سيادة القانون واألمن العام.   والنجاح يف

وأعرب األمني العام أيضـا عـن قلقـه إزاء االنتـهاكات       
العديـدة حلقــوق اإلنســان يف هــاييت، واقتــرح أن يــدعم اتمــع  
ــذهلا احلكومــة االنتقاليــة إلعــادة بســط     الــدويل اجلهــود الــيت تب
ســــيادة القــــانون، والتــــرويج لثقافــــة املســــاءلة الفرديــــة عــــن  

ت حقوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنسـي ضـد       انتهاكا
ــاييت ال تــزال        ــأن ه ــانية. وأفــاد أيضــا ب ــرأة والقضــايا اجلنس امل
ــا اجلهــات املاحنــة       ــة، ودع ــة طــوارئ إنســانية فوري تواجــه حال
ــم      ــذهلا األم ــيت تب ــدعم اجلهــود ال ــة ل ــة الدولي واملؤسســات املالي

  املتحدة لتلبية االحتياجات العاجلة للسكان.  

ــا   ــام بإنشــاء      ووفق ــني الع ــس، أوصــى األم ــب ال لطل
عمليــة متعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار تضــم قــوات يصــل  

من أفـراد الشـرطة املدنيـة     ١ ٦٢٢فردا و  ٦ ٧٠٠عددها إىل 
 ٢٤فضــال عــن املــوظفني املــدنيني، وذلــك لفتــرة أوليــة مــدا   

شهرا. وأوصى بأن تشمل والية العملية مجلة أمور، مـن بينـها   
الدعم للعمليـة الدسـتورية والسياسـية اجلاريـة يف هـاييت،       تقدمي
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ــتقرة، واملســـاعدة يف احلفـــاظ علـــى    ــة آمنـــة ومسـ وكفالـــة بيئـ
السالمة العامة والنظام العام، وتقـدمي الـدعم للشـرطة واجلهـاز     
القضــائي، ودعــم احلكومــة االنتقاليــة لبســط ســلطة الدولــة يف  

وطـين عـريض    مجيع أرجاء هاييت، وتقدمي الدعم إلقامـة حـوار  
القاعــدة، وتيســري تقــدمي املســاعدة اإلنســانية، واملســاعدة يف      
إعــادة اخلــدمات العامــة األساســية ودعــم األنشــطة الراميــة إىل  
خلق فـرص العمـل، فضـال عـن رصـد حالـة حقـوق اإلنسـان،         
وتعزيز القدرة على محايـة حقـوق اإلنسـان مبـا يكفـل املسـاءلة       

ورحـب األمـني العـام    الفردية عن انتهاكات حقوق اإلنسـان.  
مبشـــاركة املنظمــــات اإلقليميـــة، وال ســــيما منظمـــة الــــدول    
األمريكيــة واجلماعــة الكاريبيــة، ووكــاالت وصــناديق وبــرامج 

  منظومة األمم املتحدة يف البعثة.  

ــة    ــودة يف  ٤٩٦١ويف اجللســـــ ــان/ ٣٠املعقـــــ  نيســـــ

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني ٢٠٠٤ أبريــل
. وخــالل االجتمــاع الــذي دعــي ممثــل )٤٠(ر آنفــاالعــام املــذكو

هاييت للمشـاركة فيـه، وجـه الـرئيس (أملانيـا) انتبـاه الـس إىل        
. ومــــن مث طرحــــه للتصــــويت، واعتمــــد  )٤١(مشــــروع قــــرار

ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٤( ١٥٤٢باإلمجـ
ــيت يواجههــا اســتقرار      ــس التحــديات ال ــه ال ــذي الحــظ في ال

الجتمـاعي واالقتصـادي وقـرر أن احلالـة يف     هاييت السياسـي وا 
ــدا للســـلم واألمـــن الـــدوليني يف    هـــاييت ال تـــزال تشـــكل ديـ

  املنطقة، وقرر مجلة أمور، منها:  

إنشاء بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت، وهـي         
)، لفتـرة أوليـة   ٢٠٠٤( ١٥٢٩قوة بث االستقرار املطالب ا يف القرار 

  مع اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛   مدا ستة أشهر
__________ 

  )٤٠(  S/2004/300. 

  )٤١(  S/2004/334. 

ــة املتعــددة اجلنســيات يف        طلــب نقــل الســلطة مــن القــوة املؤقت
 ١هــــاييت إىل بعثــــة األمــــم املتحــــدة لتحقيــــق االســــتقرار يف هــــاييت يف 

  ؛  ٢٠٠٤حزيران/يونيه 

ــة املتعــددة اجلنســيات        ــوة املؤقت ــن الق ــة م خــول العناصــر املتبقي
) يف إطـار  ٢٠٠٤( ١٥٢٩للقـرار   صالحية مواصلة تنفيـذ واليتـها وفقـا   

الوسـائل املتـوافرة، وذلـك لفتـرة انتقاليـة ال تتجـاوز ثالثـني يومـا اعتبــارا         
  ، وفق ما اقتضته وطلبته البعثة؛  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١من 

طلــب إىل األمــني العــام تعــيني ممثــل خــاص هلــاييت ســتكون لــه     
كـاالت  سلطة شاملة علـى أرض الواقـع لتنسـيق وتسـيري مجيـع أنشـطة و      

  هاييت؛    األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها يف

قرر أن تتكون البعثة من عنصر مـدين وعنصـر عسـكري وفقـا       
لتقريــر األمــني العـام بشــأن هـاييت، ويشــمل العنصـر املــدين عـددا أقصــاه      

شـرطيا مــدنيا، مبـا يف ذلــك املستشـارون والوحــدات املشــكلة،     ١ ٦٢٢
فــرد  ٦ ٧٠٠عــددهم إىل  ويشــمل العنصــر العســكري عســكريني يصــل

مــن مجيــع الرتــب، وطلــب كــذلك أن يقــدم العنصــر العســكري تقــارير   
  بشكل مباشر إىل املمثل اخلاص عن طريق قائد القوة؛  

  ؛ومتصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة  

ــة         ــة آمنـ ــوفري بيئـ ــي: تـ ــا يلـ ــة فيمـ ــة البعثـ ــل واليـ ــرر أن تتمثـ قـ
سية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها. وقـرر   ومستقرة؛ دعم العملية السيا

كذلك أن تنسق البعثـة، وتتعـاون مـع احلكومـة االنتقاليـة، وكـذلك مـع        
  شركائها الدوليني؛  

وحــث مجيــع أصــحاب املصــلحة الســالفي الــذكر، وخباصــة         
أجهــزة األمـــم املتحــدة وهيئاـــا ووكاالــا، علـــى مســاعدة احلكومـــة     

  تيجية إمنائية طويلة األجل.  االنتقالية هلاييت على تصميم استرا
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ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

   ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠املعقودة يف  ٥٠٣٠

ــة    ــودة يف ٥٠٣٠يف اجللسـ ــبتمرب  ١٠، املعقـ أيلول/سـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

بعثـة   . وأبلغ األمني العام يف تقريـره عـن تسـلم   )٤٢(بشأن هاييت
األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت للسـلطة مـن القـوة       

. وأشـار  ٢٠٠٤حزيران/يونيـه   ١املؤقتة املتعددة األطـراف يف  
إىل أن احلالة األمنية قد حتسنت تدرجييا منذ ذلك احلني، لكنـه  
أعـــرب عـــن أســـفه ألن اجلماعـــات املســـلحة غـــري املشـــروعة   

اريـة الرمسيـة. وأشـار أيضـا     تواصل ممارسـة املهـام األمنيـة واإلد   
إىل أن تواصل املشاكل يف عمل هياكل إنفـاذ القـانون يسـاهم    
يف اســـتمرار اضـــطراب وضـــع حقـــوق اإلنســـان. وأشـــار إىل  
التحديات اليت تواجه تقدمي املسـاعدة للحكومـة االنتقاليـة مـن     
أجل نزع سالح مجيع اجلماعـات املسـلحة وتسـرحيها وإعـادة     

أن بعثـة األمـم املتحـدة يف هـاييت      إدماجها. وأشـار كـذلك إىل  
ــائي    ــام القضــ ــتحتاج إىل عــــدد مــــن اخلــــرباء لــــدعم النظــ ســ
والسلطات احلكومية اهلايتيـة. وفيمـا يتعلـق باحلالـة السياسـية،      
أشار إىل استمرار التوتر بني حـزب فـامني الفـاالس واحلكومـة     
االنتقالية. وأشار إىل املشاكل والتـأخري يف العمليـة االنتخابيـة،    

ــ ــد طرائــق تقــدمي       وأف ــة لتقيــيم االحتياجــات وحتدي اد بــأن بعث
املســاعدة مــن اتمــع الــدويل قــد أوفــدت إىل هــاييت يف الفتــرة  

ــن  ــه  ١٧إىل  ٨مــ ــاون  ٢٠٠٤حزيران/يونيــ ــب بالتعــ ، ورحــ
الوثيــق بــني بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت    

نتخــايب والشــركاء اإلقليمــيني هلــاييت يف جمــال تقــدمي الــدعم اال  
ــة. والحــظ      ــة اهلايتي ــة إىل الشــرطة الوطني واملســاعدة االنتخابي
كذلك أن اجلهود املبذولة لتوفري بيئــة مستقرة ولـدعم العمليـة   

__________ 

  )٤٢(  S/2004/698  ١٥٤٢املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.( 

السياســـية وتقـــدمي املســـاعدة يف االنتخابـــات املقبلـــة جيـــب أن 
  تتواكب بتنمية اقتصادية مستدامة وبأنشطـة مدرة للدخل.  

الـدعوة ملمثـل هـاييت     وخالل االجتماع، وجه الـس   
للمشــاركة يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (إســبانيا) حينئــذ ببيــان  

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )٤٣(باسم الس

أدان حماوالت بعض اجلماعات املسلحة غري املشروعة ممارسـة    
  مهام غري مأذون ا إلنفاذ القانون يف بعض مدن هاييت؛  

 قيام احلكومة املؤقتة ببسط سيطرا وسـلطتها  أكد احلاجة إىل  
  على مجيع أحناء البلد؛

أكد على احلاجـة امللحـة إىل تسـريح كـل اجلماعـات املسـلحة         
  غري القانونية ونزع سالحها؛  

ــد مــن اإلبطــاء        ــة أن تقــوم دون مزي ــة االنتقالي أهــاب باحلكوم
لتنفيـذ الربنـامج    بإنشاء اهلياكل املطلوبة واعتماد اإلطـار القـانوين الـالزم   

  الوطين لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛  

ــة        ــلمية ودميقراطيـ ــية سـ ــة سياسـ ــة بيئـ ــن يئـ ــه ال ميكـ ــد أنـ أكـ
  ؛إجراء حوار شامل وجامع يف هاييتب  إال

كــرر التأكيــد بــأن وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب هــو أمــر    
  ة الوطنية يف هاييت؛أساسي لتحقيق املصاحل

إلنشــاء فريــق رئيســي يتــوىل مهمــة التعبئــة كــرر تأكيــد دعمــه   
املستمرة للمجتمع الدويل، وزيادة التشاور فيمـا بـني األطـراف الرئيسـية     
ــاييت،       ــة إىل ه ــة املســاعدة املقدم ــز تنســيق وفعالي صــاحبة املصــلحة لتعزي
واإلســهام يف حتديــد اســتراتيجية إمنائيــة طويلــة األجــل تســتهدف تعزيــز   

   ذلك البلد.الستقرار الدائمني يفالسالم وا
  

__________ 

  )٤٣(  S/PRST/2000/32. 
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٧٦القرار   

تشـــــــرين  ٢٩يف  املعقــــــودة  ٥٠٩٠يف جلســــــته  

  ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

تشــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٥٠٩٠يف اجللســــــــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر ٢٠٠٤الثــاين/نوفمرب 

ــق االســتقرار يف      ــة األمــم املتحــدة لتحقي ــام عــن بعث األمــني الع
. والحظ األمني العام يف تقريـره أن احلالـة األمنيـة يف    )٤٤(هاييت

هــاييت قــد تــدهورت، وأعــرب عــن دعمــه ملــا تبذلــه احلكومــة   
االنتقالية من جهود لوضـع حـد ألعمـال العنـف الـيت ترتكبـها       
خمتلف اجلماعات املسلحة. وأشار إىل ضرورة اسـتعادة النظـام   

اجبة حلقـوق اإلنسـان   والقانون على نطاق البلد مع املراعاة الو
األساسية وسيادة القانون. وأدان األمـني العـام تصـاعد العنـف     
واحلوادث اليت وقعت خالل مظاهرات نظمها أنصـار الـرئيس   
السابق أريستيد، وأفـاد بـأن التهديـدات األمنيـة املتزايـدة حتـتم       
على عنصر الشرطة املدنية التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة التركيـز      

لــى تــوفري الــدعم التشــغيلي للشــرطة الوطنيــة بشــكل رئيســي ع
اهلايتية. وأبلـغ عـن حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية يف هـاييت بعـد        
ــيت      ــوه إىل اجلهــود ال ــة، ون ــن الكــوارث الطبيعي ــوع عــدد م وق
تبذهلا البعثة يف هذا اـال. ورحـب باسـتمرار التـزام احلكومـة      

ــية حــر      ــة وتشــريعية ورئاس ــيم انتخابــات حملي ــة بتنظ ة االنتقالي
ــأن ميــدد  ٢٠٠٥ونزيهــة وذات مصــداقية يف عــام   . وأوصــى ب

ــرة     ــة لفتـ ــة البعثـ ــن واليـ ــس األمـ ــىت   ١٨جملـ ــر، حـ ــهرا آخـ شـ
ــايو  ٣١ ــت    ٢٠٠٦أيار/م ــذر يف الوق ــه يف حــني يتع ــال إن . وق

ــوم     ــل ومفهـ ــاق هليكـ ــع النطـ ــتعراض واسـ ــراء اسـ ــر إجـ احلاضـ
العمليـــات، فإنـــه يقتـــرح إدخـــال التعـــديالت التاليـــة يف إطـــار 

ام للبعثــة: نشــر وحــدة شــرطة مشــكلة إضــافية مــن اهليكــل العــ
فردا، لفترة مؤقتة، يف حـدود القـوام املـأذون بـه للبعثـة،       ١٢٥

__________ 

  )٤٤(  S/2004/908  ١٥٤٢املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.( 

من أجل تـوفري دعـم تشـغيلي معـزز للشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة،        
وتعزيز الترتيبات األمنية يف العاصمة على حنـو يزيـد مـن قـدرة     

ا أن البعثة على االضطالع مبشـاريع القصـرية األجـل مـن شـأ     
حتــدث تغــيريا فوريــا وملموســا يف حيــاة النــاس؛ وزيــادة قــدرة  
ــزع الســالح والتســريح وإعــادة      ــذ مشــاريع ن ــى تنفي ــة عل البعث
اإلدمــاج يف اتمــع احمللــي؛ وإضــافة ســرية هندســية واحــدة       

لعنصـر العسـكري للبعثـة، يف حـدود القـوام املـأذون       لباإلضافة 
ــزة     ــز متواضــع لركي ــة؛ وإجــراء تعزي ــه للبعث تنســيق املســاعدة  ب

  اإلنسانية واإلمنائية يف البعثة.  

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
املناقشة. وأدىل ببيان كل من ممثـل إسـبانيا والربازيـل وشـيلي.     
ــس إىل     ــاه الــ ــدة) انتبــ ــات املتحــ ــرئيس (الواليــ ــه الــ مث وجــ

  .)٤٥(قرار  مشروع

شـروع  وتكلم ممثل الربازيل قبـل التصـويت فرحـب مب     
القرار املتعلق بتجديد واليـة البعثـة، لكنـه أعـرب عـن اعتقـاده       
ــة يف    بضـــرورة أن تكـــون واليـــة البعثـــة أكثـــر حتديـــدا وواقعيـ
املســتقبل، مقارنــة بالواليــة الــيت متــت املوافقــة عليهــا يف القــرار  

). وحذر من أن عـدم وجـود تـدابري لتحقيـق     ٢٠٠٤( ١٥٤٢
ــا يف   حتســني ســريع يف األوضــاع املعيشــية للشــعب    ــاييت، مب اهل

ــأنه أن       ــن ش ــل، م ــرص العم ــة إىل إجيــاد ف ــدابري الرامي ــك الت ذل
يؤدي إىل تزايد الصعوبات اليت تعترض حفـظ النظـام العـام يف    
البلد، ورأى أنه كان مـن املمكـن اسـتخدام صـياغة أكثـر دقـة       

، فيمـا يتعلـق بعمليــة   )٤٦(مـن منطـوق القـرار مـثال     ٢يف الفقـرة  
__________ 

  )٤٥(  S/2004/923. 

ــة االنتقاليـــة علـــى املضـــي  ”: ٢تقـــول الفقـــرة   )٤٦(   يشـــجع احلكومـ
بفعاليــة يف استكشــاف مجيــع الســبل املمكنــة إلشــراك األطــراف 

ــة االنتقاليــة والــيت نبــذت العنــف يف    الــيت ال ــزال خــارج العملي ت
 ‘‘.واالنتخابيةالعملية الدميقراطية 
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فيمـــا يتعلـــق بتـــدابري  ،)٤٧(٤الفقـــرة املصـــاحلة السياســـية؛ ويف 
التنمية االقتصادية؛ ويف الفقـرات الثانيـة والثالثـة والرابعـة ذات     

. وقــال أيضــا إنــه ينبغــي للمجلــس أن  )٤٨(الصــلة مــن الديباجــة
يصدر رسائل أقوى بشأن التزام اتمع الدويل الطويل األجـل  
 بشأن هاييت، مبا يف ذلك من خالل اعتماد والية أوسـع نطاقـا  
ومتعددة التخصصات لبعثة األمـم املتحـدة، وأعـرب عـن ثقتـه      

  .)٤٩(بأن العزم على جتديد الوالية لفترات أخرى سيؤكد

وطُرِح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع       
)، الـذي قـرر مبوجبـه الــس،    ٢٠٠٤( ١٥٧٦بوصـفه القـرار   

متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  ور منها:  أم

ــق االســتقرار يف        ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي ق
ــرار    ــبني يف القـــ ــو املـــ ــى النحـــ ــاييت، علـــ ــىت ٢٠٠٤( ١٥٤٢هـــ )، حـــ

  ، مع اعتزام جتديدها فترات إضافية؛  ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ١
__________ 

ــرة    )٤٧(   ــول الفقـ ــة    ”: ٤تقـ ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــات املاليـ ــث املؤسسـ حيـ
والبلــدان املاحنــة املهتمــة علــى أن تبــادر علــى الفــور إىل صــرف   
األموال اليت تعهدت ا يف املؤمتر الدويل للمـاحنني بشـأن هـاييت    

ــومي     ــمة يـ ــنطن العاصـ ــد يف واشـ ــذي عقـ ــوز/ ٢٠و  ١٩الـ  متـ
 ‘‘.٢٠٠٤  يوليه

وإذ يشـدد علـى أن اجلهـود    ’’قول الفقرة الثالثة من الديباجـة:  ت  )٤٨(  
ــة يف جمــال املصــاحلة السياســية وإعــادة البنــاء االقتصــادي    املبذول

تــزال عــامال رئيســيا يف حتقيــق االســتقرار واألمــن يف هــاييت،    ال
وإذ يؤكد يف هذا الصدد على ضرورة أن تواصـل مجيـع الـدول    

يما دول املنطقـة، دعـم هـذه    األعضاء يف األمم املتحـدة، وال سـ  
؛ وتقـول الفقـرة الرابعـة    ‘‘اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة االنتقاليـة    

إذ حيث احلكومة االنتقالية على مواصـلة إحـراز   ’’من الديباجة: 
تقدم يف تنفيذ إطار التعاون املؤقت، بطرق منها وضـع مشـاريع   

دويل حمــددة للتنميــة االقتصــادية، بالتعــاون الوثيــق مــع اتمــع الــ
ومبســاعدة كاملــة منــه، ال ســيما األمــم املتحــدة واملؤسســات       

 ‘‘.املالية الدولية

  )٤٩(  S/PV.5090  ٣-٢الصفحات. 

شــجع احلكومــة االنتقاليــة علــى املضــي بفعاليــة يف استكشــاف   
ــة إلشــراك األطــرا    ــع الســبل املمكن ــة   مجي ــزال خــارج العملي ــيت ال ت ف ال

  االنتقالية واليت نبذت العنف يف العملية الدميقراطية واالنتخابية؛  

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨رحــب بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ   
 ٥٢عن البعثة، وأيد توصيات األمني العـام الـواردة يف الفقـرات     ٢٠٠٤

  منه؛   ٥٧إىل 

ريــرا إىل الــس كــل ثالثــة طلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تق  
    أشهر على األقل عن تنفيذ البعثة لواليتها.

وتكلم ممثال إسبانيا وشيلي بعد التصويت فأعربـا عـن     
أسفهما ألن واليـة بعثـة األمـم املتحـدة قـد جـددت ملـدة سـتة         

شـهرا الـيت اقترحهـا األمـني      ١٨أشهر فقط، بدال من فتـرة الــ   
لـن يكتـب النجـاح لبعثـة يف      العام. وأعربا عـن اقتناعهمـا بأنـه   

ــاد    ــددة األبعــــ ــاملة متعــــ ــة شــــ ــاييت إال إذا كانــــــت بعثــــ هــــ
  .)٥٠(األجل  وطويلة

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 كـــــــــانون الثـــــــــاين/  ١٢املعقـــــــــودة يف  ٥١١٠

  ٢٠٠٥  يناير

كــــــــانون  ١٢املعقــــــــودة يف  ٥١١٠يف اجللســــــــة   
ا املمثــل ، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمه ٢٠٠٥الثاين/ينــاير 

اخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق        
االســتقرار يف هــاييت، وتبعهــا بيانــات أدىل ــا مجيــع أعضــاء       

، وكـــــذلك ممثلــــــو إكـــــوادور، وأوروغــــــواي،   )٥١(الـــــس 
وبـــاراغواي، وبوليفيـــا، وبـــريو، واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة،      

__________ 

ــفحتان    )٥٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحتان  ٤ و ٣املرجـ ــيلي)؛ والصـ  ٤(شـ
 (إسبانيا).  ٥ و

ـــــر األقــــــــدم ووزيــــــــر   مثـــل بربـــادوس يف االجتمـــاع الوزيــ    )٥١(  
 الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية.
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ــا،     ــدا، وكوبـــ ــاال، وكنـــ ــيلي، وغواتيمـــ ــلفادور، وشـــ والســـ
، وهـــــــاييت، )٥٢(كســـــــمربغ (باســـــــم االحتـــــــاد األورويب)ول

وهندوراس، واملكسـيك، واملغـرب، والنـرويج؛ واألمـني العـام      
ــب       ــذي ملكت ــدير التنفي ــة، وامل ــدول األمريكي ــة ال ــة ملنظم بالنياب

  .)٥٣(األمم املتحدة للطفولة (اليونسكو)

وسلط املمثـل اخلـاص الضـوء، يف إحاطتـه اإلعالميـة،        
ف وانعــدام األمــن، وأفــاد بــأن بعثــة علـى تراجــع مســتوى العنــ 

األمــم املتحــدة قــد بلغــت كامــل قوامهــا تقريبــا، وهــي بالتــايل  
أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع احلــاالت الــيت قــد ــدد األمــن.   
ــم       ــة األم ــه بعث ــذي تسترشــد ب ــن ال ــوم األم وأشــار إىل أن مفه
املتحدة يشـمل، مـن ناحيـة، االسـتعمال املشـروع للقـوة حـني        

ال ميكن االستغناء عنها، ومن ناحية أخـرى   تكون ضرورية أو
التركيــز علــى املشــاكل األكثــر إحلاحــا الــيت تــؤثر يف الشــرحية    
األكثر ضعفا من سكان هاييت. وأشار إىل جناح عمليـة احلريـة   

اليت متكنت فيهـا البعثـة والشـرطة الوطنيـة     ‘‘ سييت سوليي’’يف 
ــأن العد    ــاد ب ــة مــن اســتعادة النظــام واألمــن، وأف ــد مــن  اهلايتي ي

احملاوالت اليت قامت ـا اجلماعـات املسـلحة لزعزعـة اسـتقرار      
ــة     ــة لبعث البلــد قــد أحبطــت بفضــل االســتجابة الســريعة والقوي
األمم املتحدة. وأفاد أيضا بأن بعثة األمم املتحـدة قـد شـرعت    
ــزع الســالح والتســريح وإعــادة      ــامج ن يف ختطــيط وتنظــيم برن

منيــة والسياســية اإلدمــاج، ولكنــه شــدد علــى أن الظــروف األ 
تزال غري مواتية لتنفيذ الربنامج على حنو كامل. وأشـار إىل   ال

__________ 

والبوسـنة   ،وبلغاريـا  ،يسـلندا أو ،أيدت هذا البيان كل مـن ألبانيـا    )٥٢(  
ــا ،واهلرســك ــدونيا اليوغوســالفية ســابقا   ،وتركي ــة مق  ،ومجهوري
 وليختنشتاين. ،وكرواتيا ،ورومانيا

وشيلي وهاييت ممثلـة يف  كانت الربازيل واجلمهورية الدومينيكية   )٥٣(  
ــة       ــر الدولـ ــا وزيـ ــل فرنسـ ــها؛ ومثـ ــوزراء خارجيتـ ــاع بـ االجتمـ
ــة مبســاعد      ــات املتحــدة ممثل ــت الوالي ــة؛ وكان للشــؤون اخلارجي

 وزير اخلارجية لشؤون النصف الغريب من الكرة األرضية.

ــة       ــهجها احلكوم ــيت تنت ــب السياســة ال ــابع عــن كث ــة تت أن البعث
ــة لعناصــر     ــة اخلدم ــنح تعويضــات ومــدفوعات اي ــة مل االنتقالي
ــع اجلــزء       ــه بعــد دف ــه أكــد أن القــوات املســلحة الســابقني، لكن

التعهـد بـه، سـيجري تسـديد أيـة       األول من املبلغ الذي جـرى 
ــة إىل     ــلحة احلربيـ ــليم األسـ ــا بتسـ ــرى رهنـ ــة أخـ ــات نقديـ دفعـ
احلكومة االنتقالية. وباإلضافة إىل ذلك، أكـد أن أعمـال الـبىن    
التحتية اليت تقوم ا قوات البعثة حول العاصـمة قـد سـاعدت    
علــى إقامــة عالقــات طيبــة مــع الســكان. وأفــاد بــأن العناصــر    

ــة األساســي ــالزم للمضــي قــدما يف اجلــدول   التقني ة والتمويــل ال
اإلطــار الــزمين لالنتخابــات     ٢٠٠٥الــزمين النتخابــات عــام   

متوافرة، بيد أن من الضروري إحراز تقدم فيمـا يتعلـق مبـن ال    
يزالون خارج العملية االنتقالية. ورحب باحلوار الوطين الـذي  
وعد به الرئيس املؤقت هلاييت، وشدد على ضرورة أن تشـارك  
مجيــع قطاعــات اتمــع ومجيــع القــوى السياســية يف هــاييت يف   
هذه العملية بدون استثناء، وأن تتحمل كـل منـها مسـؤولياا    
التارخيية. والحـظ بقلـق انتـهاكات حقـوق اإلنسـان واجلـرائم       

  .)٥٤(املرتكبة ذات الصلة الظاهرة بالشرطة الوطنية اهلايتية

م يف تقريـره  وأشار ممثل هـاييت إىل توصـية األمـني العـا      
بـــأن يعـــرب   )٥٥(٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١٨املـــؤرخ 

اتمــع الــدويل عــن التــزام طويــل األجــل ــاييت. وأعــرب عــن  
ــدا     ــا ازدادت تعقي ــة، ورأى أ ــة األمني ــدهور احلال أســفه إزاء ت
بسبب النقص يف عناصـر الشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة والتـأخر يف      

ر إىل اجلهـود املشـتركة   نشر قـوات بعثـة األمـم املتحـدة. وأشـا     
اليت تبذهلا الشرطة الوطنية وبعثة األمم املتحـدة، وإىل أنـه ملـس    
حتسنا واضحا يف األسابيع األخرية. وأعـرب عـن األمـل يف أن    
تتمكن احلكومة قريبا من تسديد القيمـة الكاملـة مـن األمـوال     

__________ 

  )٥٤(  S/PV.5110 ٧-٣، الصفحات. 

  )٥٥(  S/2004/908. 
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املستحقة جلميع األفراد العسكريني السـابقني. وقـال إنـه يـرى     
ة الراهنــة حلقــوق اإلنســان متثــل تركــة واســعة النطــاق  أن احلالــ

ــن احملتجــزين      ــدد م ــإطالق ســراح ع ــة، ورحــب ب للديكتاتوري
مؤخرا ممن كانوا حمتجزين دون مة. وشدد علـى أن املسـائل   
املترابطة املتمثلـة يف الفقـر املـدقع والبطالـة واألميـة سـامهت يف       

ــار      ــن أســفه ألن االفتق ــرب ع ــدم االســتقرار، وأع ــة ع إىل  حال
املوارد الالزمة لتمويل األنشـطة اإلمنائيـة يهـدد بشـكل متزايـد      
اجلهــود الــيت يبــذهلا اتمــع الــدويل واحلكومــة حلمايــة حقــوق   

  .)٥٦(اإلنسان والدميقراطية

ــالتطورات       ــام بـ ــتكلمني يف بيانـ ــم املـ ــب معظـ ورحـ
اإلجيابية يف امليدان، لكنهم أشاروا إىل ضرورة اختـاذ إجـراءات   

العنــف وحتســني احلالــة يف هــاييت يف جمــاالت      إضــافية لوقــف 
األمن والفقر وحقوق اإلنسان. وشـدد معظـم املـتكلمني علـى     
احلاجة إىل نزع سالح اجلماعـات املسـلحة وإصـالح الشـرطة     
الوطنيــة اهلايتيــة، وإنشــاء احلكومــة االنتقاليــة جلنــة معنيــة بــرتع 

ت السالح. وأيد ممثـل فرنسـا االسـتفادة الكاملـة مـن اإلمكانـا      
اليت تتيحها والية بعثة األمم املتحدة من أجـل إعـادة اسـتتباب    

. وأدان ممثـل اليونـان بشـدة مجيـع اهلجمـات      )٥٧(النظام واألمن
. ونـوه  )٥٨(على بعثـة األمـم املتحـدة وسـائر املـوظفني الـدوليني      

ممثلو شيلي واململكة املتحـدة واجلزائـر إىل التحـدي املتمثـل يف     
. ودعـــا ممثـــل )٥٩(يف اتمـــع إعـــادة إدمـــاج القـــوات املســـلحة

اجلزائر احلكومة االنتقالية إىل النظر يف مسألة تعويض العناصـر  
__________ 

  )٥٦(  S/PV.5110 و ١٠-٧، الصفحات (Resumption 1) S/PV.5110 ،
 .٣٢الصفحة 

  )٥٧(  S/PV.5110 (فرنسا). ١٤، الصفحة 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

(اململكـة   ٢٤(شـيلي)؛ والصـفحة    ١٧املرجع نفسـه، الصـفحة     )٥٩(  
 (اجلزائر). ٣٤املتحدة)؛ والصفحة 

السابقة يف القـوات املسـلحة مـن أجـل تيسـري إعـادة إدمـاجهم        
  .)٦٠(يف اتمع

ــة      ــة العمليـ وشـــدد العديـــد مـــن املـــتكلمني علـــى أمهيـ
السياسية، وحتقيق مصاحلة وطنيـة حقيقيـة، وإجـراء انتخابـات     

ة وتشريعية ورئاسـية. وأعـرب متكلمـون كثـر عـن قلقهـم       حملي
إزاء حالة حقوق اإلنسان. وأكد عدة متكلمني علـى ضـرورة   
ــى     ــة وحتظـ ــم بالفعاليـ ــة تتسـ ــة هايتيـ ــرطة وطنيـ ــوة شـ ــاء قـ إنشـ
باالحترام. ويف هذا الصدد، شـدد ممثـل اململكـة املتحـدة علـى      
أال يكون ملنتهكي حقوق اإلنسان مكان يف صـفوف حكومـة   

. وأكد ممثل كندا أن إعادة إحلـاق أي فـرد   )٦١(املستقبلية هاييت
من أفراد القـوات املسـلحة بالشـرطة الوطنيـة اهلايتيـة ينبغـي أن       

. وشــدد )٦٢(يشــمل إجــراءات فــرز وتــدريب صــارمة وشــاملة  
ممثلو بربادوس وشيلي ورومانيا ولكسمربغ، علـى احلاجـة إىل   

وريـــة . وأدان ممثلـــو اليابـــان ومجه)٦٣(إصـــالح ســـلك القضـــاء
ترتانيــا املتحــدة والفلــبني وأوروغــواي االعتقــاالت التعســفية      

  .)٦٤(ألسباب سياسية

وأكد معظم املتكلمون أيضا على أمهية إعادة التأهيـل    
ــى احلاجــة إىل      ــتكلمني عل ــن امل ــد م االقتصــادي. وشــدد العدي
ــل     ــاحنني مـــن أجـ ــة مـــن املـ ــوال املقدمـ ــريع لألمـ الصـــرف السـ

__________ 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  

  )٦٢(  (Resumption 1) S/PV.5110 ١٩، الصفحة. 

  )٦٣(  S/PV.5110 (بربـادوس)؛   ٢١(شـيلي)؛ الصـفحة    ١٨، الصفحة
ــفحة  ــا ٢٧والصــــ ، S/PV.5110 (Resumption 1) )(رومانيــــ

 .(لكسمربغ، بالنيابة عن االحتاد األورويب) ١١الصفحة 

  )٦٤(  S/PV.5110 مجهوريــة  ٣١(اليابــان)؛ والصــفحة  ٣٠، الصــفحة)
 (Resumption 1)(الفلـــبني)؛  ٣٣ترتانيــا املتحـــدة)؛ والصـــفحة  

S/PV.5110 (أوروغواي) ٢٤، الصفحة. 
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وشـجع بعـض املـتكلمني علـى      .)٦٥(اإلصالح واجلهود اإلمنائية
إنشاء املشاريع السريعة األثر اليت قد يكون هلا أثر فوري علـى  

ــكان ــاييت   )٦٦(الســ ــة يف هــ ــل إىل احلالــ ــل الربازيــ ــار ممثــ . وأشــ
ــاعي واقتصـــادي حقيقـــي ” باعتبارهـــا  .)٦٧(“تســـونامي اجتمـ

وأكــد ممثــل كوبــا أن التنميــة والتقــدم، ال األمــن، مهــا مفتــاح   
  .)٦٨(هاييت السالم واالستقرار يف

وأكد معظم املـتكلمني علـى احلاجـة إىل التـزام طويـل        
ــو       ــدد ممثلـ ــاييت. وشـ ــاد يف هـ ــدد األبعـ ــامل ومتعـ ــل وشـ األجـ
مجهورية ترتانيا املتحدة واملغـرب والسـلفادور علـى أمهيـة بنـاء      

. وقـــال ممثـــل مجهوريـــة ترتانيـــا )٦٩(الســـالم الشـــامل يف هـــاييت
    ٧٠(لـس إىل هـاييت  املتحدة إنه يؤيد أيضـا إرسـال بعثـة مـن ا( .

ــل      ــواي والربازيـ ــو أوروغـ ــرب ممثلـ ــك، أعـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
وغواتيماال عن تأييدهم للمزيد مـن التعـاون بـني جملـس األمـن      

مـــن   ٦٥والـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي وفقـــا للمـــادة     
__________ 

  )٦٥(  S/PV.5110 اجلمهورية  ٢٠(الربازيل)؛ والصفحة  ١١، الصفحة)
ــة)؛ والصــــــــفحة  ــان)؛ والصــــــــفحة  ٢٩الدومينيكيــــــ (اليونــــــ

، S/PV.5110 (Resumption 1)(مجهورية ترتانيـا املتحـدة)؛ و    ٣١
(بـريو)؛ والصـفحة    ١٠(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ٤الصفحة 

ــفحة   ١٦ ــوادور)؛ والصـــ ــفحة   ١٨(إكـــ ــاراغواي)؛ والصـــ (بـــ
 (السلفادور).  ٢٩

  )٦٦(  S/PV.5110 رومان ٢٧(شــيلي)؛ والصــفحة  ١٨، الصــفحة) يــا)؛
(لكســــمربغ،  ١١، الصــــفحة S/PV.5110 (Resumption 1)و 

 .(أوروغواي) ٢٥والصفحة  ؛بالنيابة عن االحتاد األورويب)

  )٦٧(  S/PV.5110 ١١، الصفحة. 

  )٦٨(  (Resumption 1) S/PV.5110،  ٢٣الصفحة. 

  )٦٩(  S/PV.5110 ــفحة ــدة)؛   ٣٢، الصــــ ــا املتحــــ ــة ترتانيــــ (مجهوريــــ
(Resumption 1) S/PV.5110 ؛ (املغـــــــرب ٢٢، الصـــــــفحة(

 (السلفادور). ٢٩والصفحة 

  )٧٠(  S/PV.5110 ٣٢، الصفحة. 

. واعتـرب بعـض املـتكلمني هـاييت مثـاال للعمليـات يف       )٧١(امليثاق
اجات الـيت خلـص إليهـا الفريـق     املستقبل، وأشاروا إىل االسـتنت 

 )٧٢(الرفيــع املســتوى بشــأن التهديــدات والتحــديات والتغــيري     
  .)٧٣(الذي أنشأه األمني العام

ورحــــب كــــثري مــــن املــــتكلمني جبهــــود املنظمــــات    
. وأكـد  )٧٤(اإلقليميـة، وأكـدوا أثـر الـرتاع اهلـاييت علـى املنطقـة       

ممثـــل بربـــادوس التهديـــد اإلقليمـــي الـــذي متثلـــه اهلجـــرة غـــري  
ووجـه   .)٧٥(املشروعة وريب املخدرات واألسلحة مـن هـاييت  

األمني العام بالنيابة ملنظمة الدول األمريكية االنتباه إىل الواليـة  
املمنوحــة للمنظمــة مــن مجعيتــها العامــة، الــيت تشــري إىل تقــدمي   
الدعم لالنتخابات وللتعزيز املؤسسي للدولـة اهلايتيـة وللـدفاع    

لتعـاون مـع بعثـة األمـم املتحـدة      عن حقوق اإلنسان، وذلـك با 
لتحقيق االستقرار يف هاييت ومـع األمـم املتحـدة ككـل. وأبلـغ      
أعضــاء الــس أيضــا بــالتوقيع علــى مــذكرة تفــاهم بــني األمــم 
ــدول      ــة الـ ــنح منظمـ ــة، متـ ــدول األمريكيـ ــة الـ ــدة ومنظمـ املتحـ

. والحـظ  )٧٦(األمريكية دور القيادة يف عملية تسجيل الناخبني
ع االرتياح أن أحكـام الفصـل الثـامن مـن ميثـاق      ممثل بوليفيا م
__________ 

 (Resumption 1) (الربازيــــل)؛ ١٢املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٧١(  
S/PV.5110  ٢٥(غواتيمـــــــاال)؛ والصـــــــفحة    ١٣، الصـــــــفحة 

 .واي)(أوروغ

  )٧٢(  A/59/.565  وCorr.1. 

  )٧٣(  S/PV.5110 ــفحة   ؛٢٥، الصـــــفحة ــة املتحـــــدة)؛ الصـــ (اململكـــ
 (اليابان). ٣٠(رومانيا)؛ والصفحة   ٢٦

(فرنسـا)؛   ١٣الصـفحة  (الربازيل)؛  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  
 ،S/PV.5110 (Resumption 1)(بربـــــادوس)؛  ٢٢الصـــــفحة 
(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ١٤(بـــريو)؛ والصـــفحة  ٩الصـــفحة 

 (السلفادور).  ٢٨

  )٧٥(  S/PV.5110 ٢٢، الصفحة. 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  
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األمم املتحدة قد نفذت بطريقة إجيابية من خالل التوقيع علـى  
  .)٧٧(مذكرة التفاهم

وعالوة على ذلك، ذكر ممثل الصـني أنـه علـى الـرغم       
من عدم وجود عالقـات دبلوماسـية بـني الصـني وهـاييت، فقـد       

ــع     ــات صــداقة م ــبط الشــعب الصــيين دائمــاً بعالق الشــعب  ارت
اهلاييت. ورحب باإلجنـازات علـى الصـعيد األمـين ويف جمـاالت      
نــزع الســالح، واســتعادة ســيادة القــانون، وتعزيــز املصــاحلة       
الوطنية. بيد أنه أكد أن السالم واالسـتقرار والتنميـة يف هـاييت    
لــن يتحققــوا مــن دون دعــم ومســاعدة قــويتني مــن اتمــع        

املساعدات حبسـن نيـة   الدويل. وقال إن الصني ستواصل تقدمي 
  .)٧٨(من أجل حتقيق السالم واالستقرار يف هاييت

ووجهـــت املـــديرة التنفيذيـــة لربنـــامج األمـــم املتحـــدة   
للطفولة (اليونيسيف) انتباه الس إىل الوضـع احلـرج ألطفـال    
يف هاييت، وقالت إن االستثمار يف األطفـال هـو أفضـل أسـاس     

خاصـة علـى حمنـة    لبناء دولة قويـة وسـلمية. وشـددت بصـورة     
األطفال يف األحياء الفقرية، مثل سييت سوليي، وناشدت بعثـة  
األمــم املتحــدة تــأمني تلــك املنــاطق لكــي تــتمكن وكــاالت        

  .)٧٩(اإلغاثة والتنمية من العمل دون عائق

ــس      ــان باســم ال ــتني) ببي ــرئيس (األرجن . )٨٠(وأدىل ال
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

ديــد الواليــة الشــاملة الــيت أنيطــت ببعثــة األمــم       أكــد مــن ج   
املتحدة لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت، وأعـرب عـن دعمـه لوجـود األمـم        

  ؛وال املدة اليت تقتضيها الضرورةاملتحدة يف هاييت ط
__________ 

  )٧٧(  (Resumption 1) S/PV.5110 ٢٦، الصفحة. 

  )٧٨(  S/PV.5110 ٣٣ و ٣٢، الصفحتان. 

  )٧٩(  (Resumption 1) S/PV.5110 ٣ و ٢، الصفحتان. 

  )٨٠(  S/PRST/2005/1. 

أكد على أن املصاحلة الوطنيـة، واألمـن، والتنميـة االقتصـادية،       
  ييت؛ما زالت عوامل رئيسية لتحقيق االستقرار يف ها

ودعــا مجيــع األطــراف يف هــاييت إىل احتــرام حقــوق اإلنســان،    
  ؛ام العنف كوسيلة لتحقيق أهدافهاوإىل نبذ استخد

شــجع احلكومــة االنتقاليــة علــى أن تنشــئ، دومنــا إبطــاء، جلنــة   
  وطنية معنية بنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛  

 وعــدت وجــدد نــداءه للقيــام بالتســديد العاجــل لألمــوال الــيت   
بتقــدميها املؤسســات املاليــة الدوليــة، والبلــدان املاحنــة، يف مــؤمتر املــاحنني   

؛ وكـــرر تأكيـــد ٢٠٠٤الـــدويل بشـــأن هـــاييت، املعقـــود يف متوز/يوليـــه  
احلاجــة إىل مســاعدة احلكومــة االنتقاليــة علــى وضــع اســتراتيجية إمنائيــة   

  ؛ون املؤقتاملبينة يف إطار التعاطويلة األمد هلاييت، وفقا لألولويات 

شــجع احلكومــة االنتقاليــة علــى مواصــلة اختــاذ خطــوات جتــاه     
إجـــراء حـــوار وطـــين شـــامل وجـــامع، والشـــروع يف عمليـــة املصـــاحلة، 
ــف،      ــذ العنـ ــاييت نبـ ــية يف هـ ــة السياسـ ــراف الفاعلـ ــع األطـ ــاب جبميـ وأهـ

  ؛وار دومنا إبطاءواملشاركة يف هذا احل

ل، مبسـاعدة  دعا احلكومة االنتقالية إىل أن تتخـذ بشـكل عاجـ     
البعثــة ومنظمــة الــدول األمريكيــة، اخلطــوات الضــرورية لضــمان إجــراء   

ــام   ــة يف عـ ــرة ونزيهـ ــات حـ ــ٢٠٠٥انتخابـ ــل السـ ــا إىل ، ونقـ لطة الحقـ
  السلطات املنتخبة؛

ــل       ــاييت قبـ ــاهلا إىل هـ ــيم بعثـــة إلرسـ ــه تنظـ ــن اعتزامـ أعـــرب عـ
ــة   ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ١ ــاالقتران مــع بعث ، وحيتمــل أن يكــون ذلــك ب

ــا   يقــو ــق االستشــاري املخصــص املعــين ــاييت الت بع للمجلــس م ــا الفري
  االقتصادي واالجتماعي؛

أعرب عن دعمه الكامل للممثل اخلـاص لألمـني العـام هلـاييت،       
وأثىن على العمل الذي قامت به بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار      

  يف هاييت ومجيع موظفيها.
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لس األمـن  الذي اختذه جم )٢٠٠٥( ١٦٠١القرار   

ــيف  ــودة يف  ٥١٩٢ تهجلســــــ ــار/ ٣١املعقــــــ  أيــــــ

  ٢٠٠٥ مايو

ــة    ــودة يف  ٥١٩٢يف اجللســـــ ــايو  ٣١املعقـــــ أيار/مـــــ
لــه تقريــر األمــني العــام  ، أدرج الــس يف جــدول أعما٢٠٠٥
عن بعثة األمـم املتحـدة لتحقيـق     ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣املؤرخ 

ــاييت  ــأ    )٨١(االســتقرار يف ه ــره، ب ــام يف تقري ــني الع ــاد األم ن وأف
البعثة قد أحرزت تقدما صوب إجياد بيئة ميكن أن يتحقق مـن  

حــذر مــن أن هــذا التقــدم   ولكنــهخالهلــا االنتقــال السياســي،  
يـزال هشـا. ونـوه باملؤشـرات الـيت تـدل علـى حتسـن احلالـة           ال

ــة والشــرطة       ــذا البعث ــيت نفّ ــات الناجحــة ال ــر العملي ــة إث األمني
احلـــوار نتخابيـــة والوطنيـــة اهلايتيـــة، ورحـــب ببـــدء العمليـــة اال

مل يتسـن إحـراز تقـدم حقيقـي يف      مـا  ،ولكنه ذكر أنهالوطين. 
برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ستظل احلالـة  

أن مشوليـــة العمليـــة إىل أيضـــا  أشـــاراألمنيـــة غـــري مســـتقرة. و
ــرعيتها،    ــداقيتها وشـ ــفافيتها ومصـ ــن شـ ــال عـ ــة، فضـ االنتخابيـ

يـزال يشـعر بقلـق بـالغ إزاء      ال هزالت غري مؤكدة. وقال إن ما
احلالة اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان، واإلفالت من العقـاب  
الذي يتمتع بـه أولئـك الـذين يرتكبـون االنتـهاكات. وأوصـى       
كذلك الس بأن يعتمـد تعـديالت علـى واليـة البعثـة، مبـا يف       
ذلــك زيــادات يف قوامهــا املــأذون بــه، وطلــب أن متــدد البعثــة   

ــرة أخــرى   شــهرا، إىل مــا بعــد انتــهاء العمليــة      ١٢مــدا لفت
ــاد،      ــة حــديثا. وأف ــة هــاييت املنتخب ــة وتشــكيل حكوم االنتخابي

بعثات تقييم خمتلفة، بأن البعثة تتخـذ خطـوات   ملا ذكرته وفقاً 
  عملية لتحسني تنفيذ واليتها.  

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
رك) انتبـاه الـس إىل مشـروع    الرئيس (الدامنمث وجه املناقشة. 

__________ 

  )٨١(   S/2005/186 ١٥٢٩    ، املقدم عمال بالقرار     )٢٠٠٤(  .   

دون بـ للتصويت واعتمد باإلمجـاع و بعد ذلك طرح  ،)٨٢(قرار
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــرر  ٢٠٠٥( ١٦٠١مناقشـ ــذي قـ ــه )، الـ بـ

الس، متصرفا مبقتضى الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمـور  
ــة،    ــة البعث ــد والي ــها متدي ــة  من  ١٥٤٢يف القــرار كمــا هــي مبين

ــة ٢٠٠٤( ــه حزيرا ٢٤)، لغايــ ــزام  ٢٠٠٥ن/يونيــ ــع اعتــ ، مــ
  جتديدها لفترات أخرى.  

  

ــرار  ــن يف    )٢٠٠٥( ١٦٠٨القـ ــس األمـ ــذه جملـ ــذي اختـ الـ

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٢٢املعقودة يف  ٥٢١٠جلسته 

ــة    ــران/ ٢٢املعقــــودة يف  ،)٨٣(٥٢١٠يف اجللســ  حزيــ

ــه  ــس ٢٠٠٥يوني ــرة أخــرى  ، أدرج ال ــه  م يف جــدول أعمال
عـي  . ود)٨٤(٢٠٠٥أيار/مـايو   ١٣املـؤرخ   تقرير األمـني العـام  

ــل  ــرئيس ( ووجــه للمشــاركة يف املناقشــة. هــاييت ممث ) فرنســاال
للتصـويت  بعـد ذلـك   طرح ، )٨٥(قرارانتباه الس إىل مشروع 

ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٦٠٨دون مناقشـ

ــذي قــ  ،)٢٠٠٥( ــهال ــس رر ب ، متصــرفا مبوجــب الفصــل   ال
  :  يلي  منها ما مجلة أمورالسابع من ميثاق األمم املتحدة، 

ــق االســتقرار يف        ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي ق
ــاييت،  ــة  هــــ ــا هــــــي مبينــــ ــرار كمــــ حــــــىت  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٢يف القــــ

  ، مع اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛  ٢٠٠٦شباط/فرباير   ١٥

عـن   ٢٠٠٥أيار/مـايو   ١٣رحب بتقرير األمني العام املؤرخ و  
 ٤٤يف الفقـرات مـن   كمـا هـي مبينـة    مني العـام  يد توصيات األأالبعثة، و

  يلي:  وتتمثل يف ما منه  ٥٢إىل 
__________ 

  )٨٢(  S/2005/354.  
 ٧، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف    ٥١٩٦لـــس  ايف جلســـة   )٨٣(  

أجــرى أعضــاء الــس ورئــيس الــوزراء  ،٢٠٠٥حزيران/يونيــه 
اءةاملؤقت يف هاييت مناقشة بن.  

  )٨٤(  S/2005/313.  
  )٨٥(  S/2005/402.  
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زيادة مؤقتة، خالل فترة االنتخابات وفتـرة االنتقـال     (أ)  
فـردا يف القـوام العسـكري املـأذون بـه       ٧٥٠السياسي اليت تليها، قـدرها  

لسـريع يف هـاييت لتعزيـز األمـن،     حاليا للبعثـة مـن أجـل إنشـاء قـوة للـرد ا      
  برانس واملناطق احمليطة ا؛  -أو  -سيما يف بورت   ال

ـــا    (ب)   ـــادة قــدرهـ ـــل    ٥٠زيـ ـــن أجـ ـــا مـ ـــردا عسكريـ فـ
برانس، علـى أن تنسـق البعثـة     -أو  -إنشــاء قيادة قـطـاعيـة فـي بورت 

ــني العنصــر العســكري      ــة وعلــى مجيــع املســتويات ب بأفضــل طريقــة ممكن
مليات وتكاملها بصورة أفضـل، مبـا يف   وعنصر الشرطة لكفالة فعالية الع

ذلك عن طريق تنصيب أفراد الشرطة املدنية من مـوظفي األمـم املتحـدة    
  يف هذا املقر؛  

ــرة       )(ج   ــات والفتـ ــرة االنتخابـ ــالل فتـ ــة، خـ ــادة مؤقتـ زيـ
فردا يف القـوام احلـايل لعنصـر     ٢٧٥السياسية االنتقالية اليت تليها، قدرها 

  من أجل تعزيز األمن؛   الشرطة املدنية التابع للبعثة

ــايتيني،    إعــداد   (د)   ــيم لنظــامي القضــاء والســجون اهل تقي
يقــدم إىل جملـــس األمـــن يف أقـــرب وقــت ممكـــن، مبـــا يف ذلـــك لبحـــث   

ــدا مــ    ــدويل مزي ــدمي اتمــع ال ــات تق ــة دورا  إمكاني ــدعم، وأداء البعث ن ال
  نشاطا؛    أكثر

ية حث البعثة على التعجيل بوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجية اسـتباق    و  
لالتصاالت والعالقات العامـة، مـن أجـل حتسـني فهـم السـكان اهلـايتيني        

  .لوالية البعثة ودورها يف هاييت
  

ــان ال   ــه الــرئيس يف   بي  ٥٢٨٥اجللســة الــذي أدىل ب

    ٢٠٠٥  تشرين األول/أكتوبر ١٨املعقودة يف 

 األول/ تشـــرين ١٨املعقــودة يف   ،٥٢٨٤ ةلســ اجليف   
ل أعمالـه تقريـر األمـني    أدرج الس يف جدو ،٢٠٠٥أكتوبر 

عـن بعثـة األمـم     ٢٠٠٥األول/أكتـوبر   تشرين ٦العام املؤرخ 
ــاييت   ــق االســتقرار يف ه ــد ذكــر   .)٨٦(املتحــدة لتحقي ــني وق األم

أن هاييت أصبحت عنـد منعطـف بـالغ األمهيـة.     يف تقريره العام 
__________ 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٢، املقدم عمال بالقرار S/2005/631انظر   )٨٦(  

ورحب بالتقدم احملرز يف العملية االنتخابية عن طريق تسـجيل  
بني، ومشــاركة مرشــحني ميثلــون طائفــة عــدد كــبري مــن النــاخ

أن األعمـــال أشـــار إىل واســـعة مـــن اآلراء السياســـية، ولكنـــه 
ــوترية أبطــأ ممــا كــان متوقعــا، وأن     ــد تواصــلت ب التحضــريية ق
احلوار السياسـي مـا زال يف طـور التكـوين. ويف هـذا الصـدد،       
دعا احلكومـة االنتقاليـة إىل التأكـد مـن أن االنتخابـات شـاملة       

ى املشاركة من أجـل تعزيـز مصـداقيتها. وأشـار إىل     وقائمة عل
املسائل التقنية املتبقية يف العمليـة االنتخابيـة، واحتمـال ازديـاد     
العنف أثناء فترة احلملة واستمرار احلصانة مـن العقـاب وعـدم    
مراعاة حقـوق اإلنسـان. وأفـاد بـأن البعثـة تعمـل علـى تطـوير         

ب وتقـــدمي قـــدرات حمليـــة ، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق التـــدري 
املشورة للمنظمات احمللية حلقوق اإلنسان، مـع مواصـلة رصـد    
ــة      ــد أمهيـ ــرر تأكيـ ــع. وكـ ــى أرض الواقـ ــان علـ ــوق اإلنسـ حقـ

بعثـة وعـن طريـق املسـاعدة     الاستمرار الدعم الدويل من خالل 
املتكاملــة واملنســقة. ويف هــذا الصــدد، رحــب بــااللتزام الــذي   

نية اييت. وحـث أيضـا   أبداه األعضاء يف اموعة الرئيسية املع
الصرف الكامل لألموال اليت تعهدت ـا اجلهـات املاحنـة    على 

ما يتعلق باألمن، رحب بالتقـدم احملـرز يف معاجلـة     الثنائية. ويف
شـــدد علـــى احلاجـــة إىل ولكنـــه التهديـــدات األمنيـــة امللحـــة، 

ــة     ــري القانونيـ ــلحة غـ ــات املسـ ــى اجلماعـ ــغط علـ ــلة الضـ مواصـ
ع الســـالح والتســـريح وإعـــادة وتوســـيع نطـــاق عمليـــات نـــز

ــاعدة     ــة مسـ ــات األمنيـ ــب العمليـ ــرح أن تواكـ ــاج، واقتـ اإلدمـ
إنسانية وإمنائيـة، ال سـيما بعـد الكـوارث الطبيعيـة الـيت حلـت        

ت أبــدإذا مــا إعــادة الثقــة ميكــن أن تتــوفر ــاييت. والحــظ أن 
دولــة واحــدة أو أكثــر مــن الــدول األعضــاء اســتعدادها لــدعم  

نشر وجـود يف اخلـارج خـالل الفتـرة      قدرات البعثة عن طريق
ذ عمليـة إصـالح الشـرطة    االنتخابية. وأوصى كذلك بـأن تنفَّـ  

مـــل النظـــامني القضـــائي واجلنـــائي    مـــع حتســـني ع متواكبـــةً 
  هاييت.    يف

واستمع الس إىل بيان أدىل بـه رئـيس وزراء هـاييت،      
أكـد فيــه مــن جديـد التــزام احلكومــة االنتقاليـة بضــمان إجــراء    
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إىل احلكومــة اجلديــدة بسالســة يف ات ونقــل الســلطة االنتخابــ
. وأشــار إىل التحســينات الــيت حتققــت ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٧

يف جمــال احلــوار الــوطين بــني األحــزاب السياســية، وأفــاد بــأن    
ملؤقــت قــد عــني مــن مــديراً عامــاً جديــداً للمجلــس االنتخــايب ا

يف التحضــــري للعمليــــة  ة ذلــــك الــــسأجــــل حتســــني كفــــاء
ابيـــة. ويف جمـــال األمـــن، رحـــب بـــالوعود والتوصـــيات االنتخ

لتحسني التعاون والتنسيق بني البعثة والشـرطة الوطنيـة، ورأى   
أن األمن مل يعد ميثل مشكلة خطرية من هـذا القبيـل يف هـاييت    
كما كـان احلـال مـن قبـل. وأكـد مـع ذلـك أن نـزع السـالح          

ــن املســائل الرئيســية   ال ــزال م ــى   ي ــيت مشــددا عل ــول ال  أن احلل
توصلت إليها بعض البلدان يف هذا اـال مل تكـن دائمـا قابلـة     

ــة يف بلـــدان أخـــرى. ويف  ــا يتعلـــق حبقـــوق   للتطبيـــق باجلملـ مـ
اإلنسان، أكد للمجلس أنه إذا حـدث أي شـكل مـن أشـكال     
ــه غــري متعمــد. وفيمــا يتعلــق     انتــهاكات حقــوق اإلنســان، فإن

املسـاعدة  بالنظام القضائي، رحب بالتزام بعض البلدان بتقـدمي  
يف عملية اإلصالح. ودعا أيضاً اتمع الـدويل إىل التعجيـل يف   
العملية البريوقراطية من أجل تنفيذ مشاريع اهلياكـل األساسـية   
اليت مت االتفاق عليها. ونبه الس إىل ضرورة اعتبار أن هـاييت  
ستحتاج إىل استمرار البعثة حىت بعد وصول احلكومة املنتخبـة  

  .)٨٧(حديثا

ــاجل ويف   ــرى يف  ٥٢٨٥ ةلسـ ــرة أخـ ــس مـ ، أدرج الـ
ــؤرخ    ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــه تقريــ ــدول أعمالــ ــرين  ٦جــ تشــ

. وأدىل الـــرئيس (رومانيـــا) ببيـــان   )٨٨(٢٠٠٥األول/أكتـــوبر 
  :ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه، )٨٩(السباسم 

لعمـل البعثـة وللممثـل اخلـاص لألمـني      ه التـام  تأييـد أعرب عـن    
  ؛سيد خوان غابرييل فالديسالعام، ال

__________ 

  )٨٧(  S/PV.5284٧-٢ لصفحات، ا.  
  )٨٨(  S/2005/631.  
  )٨٩(  S/PRST/2005/50  

تــأخري يف العمليــة حـاالت  حــدوث احتمـال  قلقــه إزاء وأبـدى    
االنتخابية، وشدد على التوقعات الدوليـة بـأن جتـري الـدورة األوىل مـن      

  ؛  ٢٠٠٥االنتخابات الوطنية يف عام 

وجـود بيئـة آمنـة     ضـمان البعثـة ل اجلهـود الـيت تبـذهلا    يد بقوة أو  
مـن  لتقـدم البلـد، و  د أمراً بـالغ األمهيـة بالنسـبة    يع مماومستقرة يف هاييت، 

عترف مبسـامهة البعثـة يف اسـتعادة    ا. وأجل إتاحة تنفيذ العملية االنتخابية
ــى       ــه، وشــدد عل ــة علي ــد واحملافظ ــانون يف البل ــم الق تقــدمي ضــرورة حك

ــة       ــادة هيكلـ ــالح وإعـ ــق اإلصـ ــة حتقيـ ــقة إلتاحـ ــبرية ومنسـ ــاعدة كـ مسـ
  مؤسسات حكم القانون يف هاييت.  

ــث احلكومـــة االنتقاليـــة وبعثـــة األمـــم املتحـــدة لتثبيـــت         وحـ
ــزع الســالح        ــامج ن ــذ برن ــورا يف تنفي ــدء ف ــى الب ــاييت عل االســتقرار يف ه

  والتسريح وإعادة اإلدماج.  
  

ــان ال   ــه الــرئيس يف   بي  ٥٣٤٣اجللســة الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦ يناير/كانون الثاين ٦املعقودة يف 

ن الثاين/ينــاير كــانو ٦، املعقــودة يف ٥٣٤٣يف اجللســة   
ــوة إىل ممثـــل  ٢٠٠٦ ــه الـــس دعـ ــاييت ، وجـ ــاركةللهـ يف  مشـ

زانيا املتحــدة) بعــد ذلــك ـوأدىل الــرئيس (مجهوريــة تنــاملناقشــة. 
ده الــــس يف ر، ويف مجلــــة مــــا أو)٩٠(ببيــــان، باســــم الــــس

  أنه: البيان

أكــد مــن جديــد دعمــه الكامــل لعمــل البعثــة واملمثــل اخلــاص     
    ؛لألمني العام هلاييت

كرر التأكيد أن إجراء انتخابات يف املسـتقبل يشـكل خطـوة    و  
أساســية حنــو اســتعادة الدميقراطيــة، وأحــاط علمــا مــع القلــق بإرجــاء         

  االنتخابات جمددا؛  

ــت        ــس االنتخــايب املؤق ــة وال ــاييت االنتقالي ــة ه وحــث حكوم
  على أن يعلنا بسرعة مواعيد جديدة وائية إلجراء االنتخابات؛  

__________ 

  )٩٠(  S/PRST/2006/1.  
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إزاء تدهور األوضاع األمنية وحـث الشـرطة    هقلق وأعرب عن  
الوطنية اهلايتيـة والبعثـة علـى مواصـلة تكثيـف تعاومـا السـتعادة سـيادة         

    ؛القانون وصوا

كــد مــن جديــد أنـــه ال بــد مــن وجــود اســتراتيجيات علــى    أو  
املدى القصري واملتوسط والطويل، يف إطار عمل موحــد، لكفالـة حتقيـق    

  رية يف املساعدة الدولية املقدمـة إىل هايتـي.التنسيق واالستمرا
  

ــان ال   ــه الــرئيس يف   بي  ٥٣٦٨اجللســة الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦  فرباير/شباط ٩املعقودة يف 

ــاجليف    ــودة يف  ،٥٣٦٨ ةلســـ ــباط/فرباير  ٩املعقـــ شـــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٦

ملتحـــدة عـــن بعثـــة األمـــم ا   ٢٠٠٦شـــباط/فرباير  ٢املـــؤرخ 
 األمني العـام يف تقريـره   ذكرو .)٩١(لتحقيق االستقرار يف هاييت

ــالزم لتحــول       ــدم كــبري يف إرســاء األســاس ال ــه مت إحــراز تق أن
دميقراطي يشمل اجلميع. وأكد أن العملية االنتخابية سـتفرض  

بالسـلطات اهلايتيـة    حمددة يف األشـهر القادمـة، وأهـاب    طلبات
ــن    ــى مـ ــا تبقـ ــذ مـ ــل تنفيـ ــتعأن تكمـ ـــ اسـ ــة ل دعم دادات عمليـ

ــد أن أرجــأت      ــة وشــفافة، ال ســيما بع ــات حــرة ونزيه انتخاب
احلكومة االنتقالية اجلولة األوىل من االنتخابـات. وشـدد علـى    
ــق      ــا بتحقيـ ــا قويـ ــاييت التزامـ ــدة يف هـ ــادة اجلديـ ــدي القيـ أن تبـ
ــاع ــج شــامل، وأن يصــبح اســتمرار املؤسســة     املصــاحلة واتب

ـــ   ــدرات علــــى مجيـ ــاء القــ ــة وبنــ ــرين الدوليــ ــتويات أمــ ع املســ
ضروريني. ومع ذلك، فقد رحب باملسـتوى العـام للمشـاركة    

مـا يتعلـق    يفوالعملية االنتخابيـة.   هاالسياسية اليت متخضت عن
باألمن، أفاد بأنه، باسـتثناء مقاطعـة سـييت سـويل، حيـث كـان       
حفظة السالم أهدافاً للهجمات، شـهدت معظـم منـاطق البلـد     

مـن خـالل هـذه الفتـرة. وأفـاد بـأن       نسبيا من األ ياًمستوى عال
ــن     ــوفري األمـ ــوري يف تـ ــدور حمـ ــام بـ ــلت القيـ ــد واصـ ــة قـ البعثـ

__________ 

  )٩١(  S/2006/60١٥٤٢ ملقدم عمال بالقرار، ا )٢٠٠٤.(  

واالســتقرار يف البلــد، فضــال عــن اجلهــود اإلمنائيــة واإلنســانية، 
أن تشكيلة القوات ووحدات الشرطة املشكلة وفـرادى   ذكرو

ضــباط الشــرطة تبــدو كافيــة للحفــاظ علــى األمــن يف هــذه        
إذا أبــدت إال عــزز تلالســتقرار أن يكــن بيــد أنــه ال مياملرحلــة، 

دولــة واحــدة أو أكثــر مــن الــدول األعضــاء اســتعدادها لــدعم  
ــة   ــدرات البعث ــاء ق ــن   أثن ــى أن أم ــة. وشــدد عل ــرة االنتخابي الفت

ــيتطلب إصــالح      ــل س ــاييت يف األجــل الطوي ــاز ه الشــرطة جه
ــة والنظــام القضــائي اهلــاييت وتعزيزمهــا. ويف    ــة اهلايتي ــا  الوطني م

ــرت  ــق ب ــأن    يتعل ــاد ب ــاج، أف ع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم
الظروف املواتية لرتع السـالح الشـامل مـا زالـت بعيـدة املنـال       

بـدائل  بإجيـاد  ز إدماج أفراد اجلماعات املسـلحة  واقترح أن يعز
ــة، مبــا فيهــا آليــات املصــاحلة     للتجهيــز مــن خــالل نظــام العدال

أولئـك   احتـرام  الوطنية، مثل أشكال العفو احملدودة. وأفاد بأن
حلقـــوق اإلنســـان مـــا زال ال يفـــي باملعـــايري املقبولـــة.  األفـــراد
ــانية،   وفيمــــا ــة  ذكــــر يتعلــــق باحلالــــة اإلنســ ــه جيــــب تلبيــ أنــ

االحتياجــات اإلنســانية واإلمنائيــة تلبيــة فعالــة حتقــق االســتقرار  
الــدائم وتوطــده. وأوصــى األمــني العــام البعثــة بــأن تواصــل        

ــه     ــدة ســـتة أشـ ــكيلها احلـــايل ملـ مشـــرياً إىل أن ر أخـــرى، تشـ
توصــيات بشــأن دورهــا يف بيئــة مــا بعــد االنتخابــات ستوضــع 

  وتقدم إىل الس يف تقرير الحق.  

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
ــاملناقشـــة. مث أدىل  ــم  الـ رئيس (الواليـــات املتحـــدة) ببيـــان باسـ

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:   ،)٩٢(الس

أثــىن علــى شــعب هــاييت لعقــده اجلولــة األوىل مــن االنتخابــات   
ــة يف  ــيت كــان  ، ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٧الوطني ــاخبني ال ــدد الن ــاً  ع مرتفع

؛ وناشد الس مجيـع األطراف أن حتتـرم نتيجـة االنتخابـات وتظـل     فيها
  منخرطة يف العملية السياسية وأن تنبـذ مجيع أشكال العنف.  

__________ 

  )٩٢(  S/PRST/2006/7  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 666/1582 
 

ـُـفضي العملية االنتخابية إىل تشـكيل  وشـدد على ضرورة أن ت  
ـــه،    ــدة. وأكــد أن ــة جدي ــة متثيلي ــدة     حكوم ــة اجلدي ــوىل احلكوم ــا إن تت م

مهامهـــا، ينبغــــي لشـــعب هايتــــي أن يواصـــل تعزيـــز املصـــاحلة الوطنيـــة  
واحلــوار السياســي لتــدعيم دميقراطيتــه وضــمان اســتقراره االجتمــاعي       

  واالقتصادي والسياسي.  

ــة االنت    ـــاء مؤسســـات     وسلــــّم بأمهيـ ــل إرسـ ــات مـــن أجـ خابـ
كــد أــا ال تشــكل الســبيل الوحيــد ملعاجلــة      وأوإجــراءات دميقراطيــة،  

ــة األجــل وأنـــ    ــاييت الطويل ـــة،    مشــاكل ه ــديات هام ــاك حت ــزال هن ه ال ت
  سيما يف مياديـن سيادة القانون واألمـن والتنميــة.    ال
  

الــــذي اختــــذه الــــس يف    )٢٠٠٦( ١٦٥٨القــــرار   

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٤عقودة يف امل ٥٣٧٢اجللسة 

ــاجليف    ــودة يف  ،٥٣٧٢ ةلســ ــباط/فرباير  ١٤املعقــ شــ
ــرة أخــرى  ، أدرج الــس ٢٠٠٦ ــر  م ــه تقري يف جــدول أعمال

  .)٩٣(٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢األمني العام املؤرخ 

ووجـــه الـــس الـــدعوة ملمثـــل هـــاييت للمشـــاركة يف    
بـاه الـس إىل   رئيس (الواليات املتحـدة) انت وجه الاملناقشة. مث 

رح مشـــروع طُـــو. )٩٥(وإىل تعـــديل للـــنص )٩٤(مشــروع قـــرار 
ــرار     ــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه الق  ١٦٥٨الق

ــذي ٢٠٠٦( ــ)، ال ــهق ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل     رر ب ال
  :  ما يلي منها السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور

ــق        ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي االســتقرار يف ق
ــاييت،  ــة  هــ ــي مبينــ ــا هــ ــرارين كمــ  ١٦٠٨ ) و٢٠٠٤( ١٥٤٢يف القــ

ــة )، ٢٠٠٥( ــباط/فرباير ١٥لغايــ ــدها   ٢٠٠٧ شــ ــزام جتديــ ــع اعتــ ، مــ
  أخرى؛    لفترات

__________ 

  )٩٣(  S/2006/60.  
  )٩٤(  S/2006/97.  
  .٢ الصفحة، S/PV.5372 انظر  )٩٥(  

 ،حسـب االقتضـاء   ،طلب إىل األمني العام أن يقدم، باالسـتناد   
إىل املشاورات مع حكومـة هـاييت املنتخبـة، تقريـرا إىل جملـس األمـن، يف       

وقت ممكن بعد انتهاء العملية االنتخابية يف هـاييت، عمـا إذا كـان     أقرب
ــام         ــدة مه ــة اجلدي ــويل احلكوم ــد ت ــة بع ــة البعث ــة والي ــادة هيكل ــي إع ينبغ
منصبها، مبا يف ذلك تقدمي توصـيات بشـأن السـبل الـيت ميكـن ـا للبعثـة        

  دعم اإلصالح وتعزيز املؤسسات الرئيسية؛  
  

ــان ال   ــه الــرئيس يف  بي  ٥٣٩٧اجللســة  الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٣٧٧يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٢، املعقــ شــ
٢٠٠٦رئيس الــوزراء املؤقــت يف هــاييت   لــجهــت الــدعوة  ، و

واملمثل اخلاص لألمني العام هلاييت ورئيس البعثة للمشـاركة يف  
املناقشـــة. وأكـــد رئـــيس وزراء هـــاييت املؤقـــت يف بيانــــه أن      

النتقالية قد أجنزت مهمتها يف تنظيم انتخابات حـرة  احلكومة ا
ونزيهة وشاملة للجميـع. وأشـار إىل أن التقـدم احملـرز يف جمـال      

دلوا بأصـوام،  أن يـ لعـدد كـبري مـن النـاخبني      أتـاح األمن قـد  
ــا ــة اهلــايتيني يف العمليــة الدميقراطيــة.        مم بــرهن أيضــا علــى ثق

يــر إثــر تــأخري  اســتياء وريبــة يف التزوكــان هنــاك وأوضــح أنــه 
حــدث يف إعــالن نتــائج االنتخابــات، بيــد أن النتــائج النهائيــة   

تكن غامضة. وأعلن أن العملية االنتقاليـة كانـت مقـررة يف     مل
بعد إجراء جولة ثانيـة مـن انتخابـات     ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩

الربملان. ومع ذلك، فقد أكد أن االنتخابات كانت بـاألحرى  
لبلـد وأن هنـاك حاجـة كـبرية     خطوة أوىل وليست حال حلالـة ا 

إىل توطيــد الدميقراطيــة مــن خــالل املســاعدة الدوليــة وكــذلك 
اجلهود الرامية إىل مكافحة السـبب اجلـذري لعـدم االسـتقرار.     

ــة اإلصــالح القضــائي       ويف ــى أمهي ــذلك، شــدد عل ــق ب ــا يتعل م
والتأهيل املهين للشرطة الوطنية، إضـافة إىل اإلدارة االقتصـادية   

رار املســــاعدة الدوليـــة. ورأى، يف معــــرض  الرشـــيدة واســـتم  
الترحيــب بتمديــد واليــة البعثــة، أن التنقيحــات املدخلــة علــى   
واليتها رمبا تكون ضرورية يف ظل احلكومـة اجلديـدة، وأشـار    

العسـكريني،  األفـراد  إىل أن هاييت سـتحتاج إىل عـدد أقـل مـن     
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إمنا أكـرب مـن املهندسـني. ودعـا أيضـا الـس إىل زيـارة هـاييت         
  .)٩٦(الحتفال بانتصار الدميقراطيةل

آذار/مــــارس  ٢٧، املعقــــودة يف ٥٣٩٧ ةلســــاجلويف   
األمــني كــل مــن ، اســتمع الــس إىل بيانــات أدىل ــا  ٢٠٠٦

العـام، والــرئيس املنتخــب هلــاييت واملمثـل اخلــاص لألمــني العــام   
هلاييت ورئيس البعثة، يف أعقـاب بيانـات أدىل ـا مجيـع الـدول      

 إضــافة إىل ممثلــي كــل مــن إســـبانيا     )٩٧(لــس األعضــاء يف ا ،
والربازيــــل وجــــزر البــــهاما (باســــم اجلماعــــة الكاريبيــــة)،       
ــلفادور،    ــا، والسـ ــوب أفريقيـ ــة، وجنـ ــة الدومينيكيـ واجلمهوريـ
وشــيلي، وغواتيمــاال، وغيانــا (باســم جمموعــة ريــو)، وكوبــا،   

البوليفارية)، وكندا، النمسـا   - واملكسيك وفرتويال (مجهورية
اد األورويب، والبلـــدان املؤيـــدة للبيـــان) ورئـــيس االحتـــباســـم (

الس االقتصـادي واالجتمـاعي، ونائـب األمـني العـام ملنظمـة       
الــدول األمريكيــة، واملــدير املســاعد ومــدير املكتــب اإلقليمــي   

األمـم  التـابع لربنـامج   ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب  
  املتحدة اإلمنائي.  

ــة األوىل   ورحــب األمــني العــام يف    ــإجراء اجلول ــه ب بيان
لالنتخابـــات يف أجـــواء ســـلمية وبارتفـــاع عـــدد النـــاخبني.      

بقرار الس متديد والية البعثـة ملـدة سـتة أشـهر     أيضاً رحب و
__________ 

  )٩٦(  S/PV.5377٦إىل  ٢ ، الصفحات.  
ل األرجنـــتني وزيـــر اخلارجيـــة والتجـــارة  ، مثّـــه اجللســـةيف هـــذ  )٩٧(  

اخلارجيـة  ؛ ومثّل جزر البهاما وزيـر  ة فيهاالدولية وشؤون العباد
 ،ل كــل مــن اجلمهوريــة الدومينيكيــة. ومثّــفيهــا واخلدمــة العامــة

ــا ،وغواتيمــاال ــان  ،وغيان ــة؛  ؤوزراوواليون هــا للشــؤون اخلارجي
ــامثــل كــل مــن بــريو وشــيلي   و ــر نائب  الشــؤون اخلارجيــة يوزي

للشــؤون السياســية األمــني العــام وكيــل الربازيــل  فيهمــا؛ ومثّــل
  .فيها بوزارة الشؤون اخلارجية

أخــرى، ورأى أنــه مــن الضــروري أن تســتمر العمليــة املتعــددة 
  .)٩٨(األبعاد حلفظ السالم

لـدويل  اتمـع ا يف بيانـه  دعا الـرئيس املنتخـب هلـاييت    و  
إىل أن جيــدد التزامــه بربنــامج املســاعدة الطويلــة األجــل هلــاييت   

  .)٩٩(العالقة بني السالم والدميقراطية والتنمية االقتصادية بينو

أن البعثة حققـت هـدفها   يف بيانه وذكر املمثل اخلاص   
املتمثل يف استعادة االستقرار وتقـدمي الـدعم لتنظـيم انتخابـات     

ع ذلـك، فقـد أعـرب عـن اقتناعـه      حرة وشفافة ومشروعة. ومـ 
جنــاز، مل تبــدأ العمــل إىل اآلن ومــن  رغــم هــذا اإل البعثــة، بــأن

الضروري أن تركز مـن جديـد علـى تعزيـز مؤسسـات الدولـة       
ــة    ــة اجتماعيـ ــة تنميـ ــروع يف عمليـ ــاملة   - والشـ ــادية شـ اقتصـ

  .  )١٠٠(ومستدامة

ــتكلمني     ــام ،ورحــب معظــم امل بالنجــاح يف  ،يف بيان
وىل مـن االنتخابـات، وحثـوا مجيـع األطـراف      إجراء اجلولـة األ 

ياسية وقبول نتيجـة  على االستمرار يف املشاركة يف العملية الس
ــة واحلــوار السياســي    واذكــرالتصــويت. و أن املصــاحلة الوطني

حامسا األمهية ملعاجلة مظـاهر عـدم االسـتقرار يف البلـد. وأشـار      
ال بـد مـن   أنـه  اجلماعة الكاريبيـة، إىل  باسم ممثل جزر البهاما، 

مست أثناء اجلولـة األوىل  لُاليت تنظيمية القصور الأوجه معاجلة 
  .)١٠١(من االنتخابات

 اتبـاع ودعا أيضا معظم املـتكلمني اتمـع الـدويل إىل      
ج شامل طويل األجـل إزاء مشـاكل هـاييت، جـاً مـن شـأنه       
ــة      ــائل األمنيـ ــر، واملسـ ــة، والفقـ ــاكل الدميقراطيـ ــاجل مشـ أن يعـ

__________ 

  )٩٨(  S/PV.5397 ٣ و ٢، الصفحتان.  
  .٥-٣حات املرجع نفسه، الصف  )٩٩(  
  .٦إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٠(
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(
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 باســـمويف هـــذا الصـــدد، دعــا ممثـــل غيانـــا،   بطريقــة شـــاملة. 
ــة البعثــة إلدراج عنصــر     جمموعــة ريــو، إىل توســيع نطــاق والي
إنســـاين وإمنـــائي أقـــوى مـــن ذي قبـــل بـــالنظر إىل التحـــديات  

اقترح ممثلو شيلي والصـني  و .)١٠٢(االنتخابية املتعلقة بالوظائف
ة ألواملكسيك أن تنظر جلنة بناء السـالم املنشـأة حـديثا يف مسـ    

وأكـــد رئـــيس الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  .)١٠٣(ييتهـــا
النقص اهلائل للمساعدة الدولية وأظهر مـن جديـد احلاجـة إىل    

ــاون ال ــس     التع ــاعي وجمل ــس االقتصــادي واالجتم ــني ال ــام ب ت
  .)١٠٤(األمن

ورحب أيضاً العديد من املـتكلمني بإجنـازات التعـاون      
اعـة الكاريبيـة،   اإلقليمي والثنائي اليت حتققت بـني هـاييت واجلم  

 ةاملـــدير تورحبـــوا بتطبيـــع العالقـــات بـــني اجلهـــتني. وأبـــرز  
ــم     ةاملســاعد ــائي اســتراتيجية األم ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم لربن

املتحدة لتحقيـق االسـتقرار الـيت وضـعها كـل مـن فريـق األمـم         
اليت ترمـي  ورحلة ما بعد االنتخابات ملاملتحدة القطري والبعثة 

ة مــن الــربامج ذات األثــر الكــبري،  إىل وضــع جمموعــة متماســك
ودعــــم املؤسســــات الدميقراطيــــة الرئيســــية، وتعزيــــز احلــــوار 
السياســي والوئــام االجتمــاعي والعمــل مــن أجــل التوصــل إىل  

ــك،   .)١٠٥(اســتراتيجية للحــد مــن الفقــر   عوضــ وإضــافة إىل ذل
ــرطة اهلايتيـــة       ــالح الشـ ــرورة إصـ ــتكلمني ضـ ــم املـ ــد معظـ أكـ

  القضائي.    والنظام

ــل    ــن أن الصــني      وذكــر ممث ــرغم م ــى ال ــه عل الصــني أن
تربطهـا عالقـات دبلوماسـية ــاييت يف الوقـت الـراهن، فقــد       ال

__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(
(شـيلي)؛   ٢١(الصـني)؛ والصـفحة    ١٣املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٠٣(

  .(املكسيك) ١٣  ، الصفحة)١(االستئناف  S/PV.5397 و
)١٠٤(  S/PV.5397 ٢٩، الصفحة.  
)١٠٥(  S/PV.5397  االستئناف)٥إىل  ٣ ت، الصفحا)١. 

ــع الشــعب      ــات صــداقة م ــبط الشــعب الصــيين دائمــاً بعالق ارت
يواصـل جملـس األمـن     بضرورة أناهلاييت. وأعرب عن اعتقاده 

تطلــع إىل قيــام قــال إنــه يمراقبــة احلالــة يف هــاييت عــن كثــب، و
م يف مرحلــة مبكــرة، وبعــد إجــراء مشــاورات مــع  األمــني العــا

القادة اهلايتيني، بتقدمي توصيات بشـأن هيكـل البعثـة وواليتـها     
أيضـا أن تظـل    وذكر أن حكومة بلده تأمـل يف املرحلة التالية. 

الظروف السياسـية الالزمـة لبقـاء بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق        
    .)١٠٦(االستقرار يف هاييت سائدة

، )١٠٧() ببيــان باســم الــسألرجنــتنياوأدىل الــرئيس (  
  :  يلي  منها ما فيه الس مجلة أمور قرر

أثىن على أفراد شعب هاييت لإلمتام النـاجح للجولـة األوىل مـن      
ــه     ــه غارســيا بريفــال علــى انتخاب ــأ الســيد ريني ــة، وهن عمليتــهم االنتخابي

  رئيسا؛  

بــــإعالن أن اجلولــــة الثانيــــة لالنتخابــــات الربملانيــــة   بورحــــ  
ــتج ــان/أبريل  ٢١رى يف سـ ــراف أن   ٢٠٠٦نيسـ ـــع األطـ ــد مجيـ ؛ وناشـ

ـــذ      ــة السياســية وتنب ــات وتظــل منخرطــة يف العملي ــرم نتيجــة االنتخاب حتت
    ؛مجيع أشكال العنف

وشدد على احلاجة إىل كفالة يئة جو مـن األمـن واالسـتقرار      
اليت تبـذهلا البعثـة يف هـذا     ةعرب عن مؤازرته للجهود الدؤوبأيف هاييت و

    ؛صددال

ذلـك بنـاء    يف وأكد من جديد أن ترسـيخ سـيادة القـانون، مبـا      
القدرات املؤسسية وإحراز تقدم سريع يف جمال نـزع السـالح والتسـريح    

  وإعادة اإلدماج، يشكل عامال حامسا يف مستقبل هاييت؛

ــة صــاحبة املصــلحة إىل       ودعــا اجلهــات املاحنــة واجلهــات املعني
الل إطار التعاون املؤقـت لتعيـد تقيـيم    العمل مع احلكومة اجلديدة من خ
  أولويات املساعدة بطريقة حمددة.  

__________ 

)١٠٦(  S/PV.5397 ١٤ و ١٣، الصفحتان. 

)١٠٧(  S/PRST/2006/13. 
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 )٥٤٣٨البيان الـذي أدىل بـه الـرئيس يف (اجللسـة       

  ٢٠٠٦ أيار/مايو ١٥املعقودة يف 
  

ــة    ــودة يف  ،٥٤٣٨يف اجللســـــــ ــار/ ١٥املعقـــــــ  أيـــــــ

للمشـاركة يف  هـاييت  دعوة ملمثـل  الـ وجه الس  ،٢٠٠٦ مايو
. )١٠٨(ئيس (الكونغـو) ببيـان باسـم الـس    املناقشة. مث أدىل الـر 

  :  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه

غارسـيا بريفـال مبناسـبة تقلـده ملنصـبه رئيسـا        هنأ السـيد رينيـه    
ــة هــاييت  ــأ أيضــا   ؛جلمهوري ــوا    وهن ــذين انتخب ــانيني ال ــواب الربمل ــع الن مجي

هــاييت  هم إىل إدراك أمهيــة الواليــة الــيت منحهــا هلــم شــعبامــؤخرا ودعــ
  للعمل البناء على يئة مستقبل أفضل لبلدهم.  

وأكد على وجود العديد من التحديات الـيت يـتعني مواجهتـها      
 اؤسسـا م دعيموتـ يف هـاييت  ومن بينها ضرورة إجياد مناخ أمـن مسـتقر   

ــة ــزوت، الدميقراطي ــة  عزي ــات اتمــع،    ،املصــاحلة الوطني ــة فئ ومراعــاة كاف
 ،حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون    ومحاية يز وتعز ،حوار سياسيإقامة و

وبناء القدرات احلكومية، ورحب بالتزام السيد بريفال يف هـذا الصـدد؛   
التنمية تظل مقوما جوهريا لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت،    وإدراكا لكون

إىل مواصـلة تقيـيم أولويـات    املعنيني املاحنني وأصحاب املصلحة  فإنه دعا
بالتعاون الوثيـق مـع احلكومـة اجلديـدة      ، وذلكهااملساعدة وتنسيق تقدمي

  مع مراعاة اآلليات القائمة، مثل إطار التعاون املؤقت.  

كـل مـن   بـذهلا  يعرب عن تأييده التام للجهود املستمرة الـيت  أو  
واتمع الدويل ملساعدة هاييت يف اجتياز املرحلة االنتقالية الـيت متـر   البعثة 

ون تعاونـا وثيقـا مـع السـلطات اجلديـدة يف      ا وطلب إىل البعثـة أن تتعـا  
  تنفيذ واليتها.  
__________ 

)١٠٨(  S/PRST/2006/22. 

األمـن   الذي اختذه جملس )٢٠٠٦( ١٧٠٢القرار   

آب/أغســطس  ١٥يف املعقــودة  ٥٥١٣يف جلســته 

٢٠٠٦    

ــودة يف  ،٥٥١٣اجللســة يف     أغســطس آب/ ١٥املعق

أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ،٢٠٠٦
عن بعثة األمم املتحدة لتحقيـق   ٢٠٠٦ همتوز/يولي ٢٨املؤرخ 

ــاييت  ــني . و)١٠٩(االســتقرار يف ه ــام  ذكــر األم ــره أن الع يف تقري
احلالـة األمنيــة يف هــاييت مــا زالـت تبعــث علــى القلــق وتزعــزع   

 جحــةاالســتقرار، علــى الــرغم مــن إجــراء انتخابــات وطنيــة نا 
وسلمية. ورحب باجلهود اليت يبذهلا الرئيس املنتخـب إلجـراء   

ومصاحلة وطنية، وإجـراء عمليـة تشـاورية تفضـي      حوار وطين
ــزاب. و     ــددة األحــ ــة متعــ ــأن حكومــ ــاق بشــ أن  رأىإىل اتفــ

مؤسسات الدولة، مبا فيهـا الشـرطة الوطنيـة والنظـام القضـائي      
الوطين، حتتاج إىل مسـاعدة كـبرية ألداء وظيفتـها علـى النحـو      

نــه  ألاملالئــم علــى مجيــع املســتويات. وأعــرب عــن األســف       
ــة يف     حيــرز ســوى  مل ــدم ضــئيل يف معاجلــة املشــاكل اهليكلي تق

أن اســتقاللية اجلهــاز القضــائي  رأىالنظــام القضــائي اهلــاييت، و
ــ ال ــكلة. وتـ ــار إىلزال مشـ ــة   أشـ ــر والتنميـ ــن الفقـ ــد مـ أن احلـ

االقتصــــادية مهــــا أولويتــــان مــــن األولويــــات  -االجتماعيــــة 
ع مبفردهــا مواجهــة تلــك يتســتط أن هــاييت ال رأىالقصــوى. و

تلقــي ات يف الوقــت الــراهن وأــا يف أمــس احلاجــة إىل التحــدي
العـام أنـه يـرى،     وذكـر األمـني  الدعم مـن الشـركاء الـدوليني.    

بعد إجراء تقييم لدور البعثـة يف بيئـة مـا بعـد االنتخابـات، أنـه       
ميكن للبعثة أن تقدم املساعدة على أفضـل وجـه، علـى أسـاس     

ضـــمان بيئـــة آمنـــة  مزاياهـــا النســـبية، يف اـــالني التـــاليني: (أ)
ــدعم املؤسســي إلصــالح قطــاع ســيادة      ــدمي ال ومســتقرة؛ وتق
القـــانون، وملؤسســــات احلوكمــــة. وســـتدعم هــــذه اجلهــــود   

__________ 

)١٠٩(  S/2006/592 ١٦٥٨، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 670/1582 
 

باألعمال اليت تقوم ا البعثة يف جمـال حقـوق اإلنسـان وبـدور     
منـها  جهـود  مجلـة  عـرب   ، وذلـك اخلاص هسياسي ينهض به ممثل

    بعثــة بــأفراد  ز شــرطة المســاعيه احلميــدة. وأوصــى بــأن تعــز
ــة بأســلحة وأســاليب خاصــة وكــذلك خبــرباء      ــدات مؤهل ومع

ذلــك ألن اخلطــف وتزايــد عمليــات العصــابات  واستشــاريني، 
وحــذر قــد أعاقــت إىل حــد كــبري حتقيــق االســتقرار يف هــاييت. 

ما تعتزم البعثة تعظـيم دورهـا يف جمـال منـع اجلرميـة،      بين من أنه
  .  ة شاملةبطريق فإا لن تستطيع أن تتصدى لإلجرام

ووجــــه الــــس الــــدعوة ملمثــــل هــــاييت للمشــــاركة    
انتبــاه الــس إىل مشــروع  الــرئيس (غانــا)وجــه واملناقشــة.  يف

للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع  طُـــرح بعـــد ذلـــك ،)١١٠(قـــرار
قــرر الــذي )، ٢٠٠٦( ١٧٠٢دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو
يثـاق، مجلـة   املالس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن      به
  يلي:    مامنها مور أ

ــة األ    ــة بعثـ ــتقرار  قـــرر متديـــد واليـ مـــم املتحـــدة لتحقيـــق االسـ
ــاييت،  يف ــة  هـــــ ــي مبينـــــ ــا هـــــ ــرارين  كمـــــ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٢يف القـــــ
، مــــع اعتـــــزام  ٢٠٠٧شـــــباط/فرباير  ١٥)، حــــىت  ٢٠٠٥( ١٦٠٨ و

  جتديدها لفترات أخرى؛  

فـــرد،  ٧ ٢٠٠قـــرر أن تتـــألف البعثـــة مـــن عـــدد يصـــل إىل  و  
  ضابطا من ضباط الشرطة؛    ١  ٩٥١يصل إىل   وما

ضــابطا مــن ضــباط اإلصــالحيات  ١٦أذن للبعثــة بــأن تنشــر و  
  لدعم حكومة هاييت يف معاجلة جوانب القصور يف نظام السجون؛  

قرر أن تقدم البعثة املساعدة وتسـدي املشـورة إىل السـلطات    و  
  اهلايتية يف رصد وتعزيز قطاع العدالة؛

ريـراً إىل الـس عـن تنفيـذ     طلب إىل األمني العام أن يقـدم تق و  
  .  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ٣١والية البعثة يف موعد ال يتجاوز 

  
__________ 

)١١٠(  S/2006/648. 

األمـن   الذي اختذه جملس )٢٠٠٧( ١٧٤٣القرار   

 شـــــــباط/ ١٥ املعقـــــــودة يف ٥٦٣١يف جلســـــــته 

    ٢٠٠٧  فرباير
  

 شــــــــباط/ ١٥، املعقـــــــودة يف  ٥٦٣١يف اجللســـــــة    

تقريـر األمــني  ، أدرج الــس يف جـدول أعمالــه  ٢٠٠٧ فربايـر 
 .)١١١(لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت   العام عن بعثة األمم املتحدة

األمــني العــام يف تقريــره أن إجنــاز العمليــة االنتخابيـــة      ذكــر  و
بصــورة ناجحــة إىل حــد بعيــد ميثــل خطــوة هامــة أخــرى حنــو   
تعزيــز العمليــة الدميقراطيــة يف هــاييت. وقــال إنــه رغــم هشاشــة  

يف البلـد، فـإن احلـوار السياسـي      أسس الدميقراطيـة واالسـتقرار  
ــاح فرصــة فريــدة ملعاجلــة املشــاكل األساســية        املتجــدد قــد أت
ــة      ــات والتنميــ ــاء املؤسســ ــن وبنــ ــاالت األمــ ــية يف جمــ الرئيســ

إىل أن التعــاون  ،مــع هــذا ،االقتصــادية. وأشــار - االجتماعيــة
 ،الوثيــق واملســتمر بــني ســلطات هــاييت، وبعثــة األمــم املتحــدة  

ــدويل   ــا زال ضــرورياً. وذكــر أن    واتمــع ال ــا م األوســع نطاق
ــع    واصــلاحلكومــة ست ــك توزي مواجهــة التحــديات، مبــا يف ذل

ــة؛ و   ــة واحمللي ــني الســلطات املركزي أفضــل إجيــاد املســؤوليات ب
تلبيــة كامــل االحتياجــات األمنيــة للبلــد؛ وحتديــد الــرد لالســبل 

املناسب على اجلماعات املسلحة ووضع برامج لـرتع السـالح   
وضــع صـــيغة ائيــة للخطـــط   ووإعــادة اإلدمـــاج؛   والتســريح 

الرامية إىل إصـالح نظـام العدالـة؛ وإجيـاد وسـيلة حلـل مشـكلة        
االحتجاز السابق للمحاكمة؛ واعتماد إطار تشـريعي مناسـب   
ملكتب أمني املظامل. وأفاد بأن حالة حقوق اإلنسـان يف هـاييت   

 تزال تشكل مصدرا للقلق، وأنه من الضـروري بـذل املزيـد    ال
يتعلـق   مـا  من اجلهود لتعزيز مؤسسـات حقـوق اإلنسـان. ويف   

ــات        ــا اجلماع ــت فيه ــن حــاالت أعرب ــاد ع ــة، أف ــة األمني باحلال
املســلحة عــن إحباطهــا بســبب مــا اعتــرب تقاعســاً مــن جانــب    

__________ 

)١١١(  S/2006/1003١٧٠٢ ، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 
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احلكومة علـى تلبيـة طلباـا إصـدار العفـو مقابـل املشـاركة يف        
كـد  أنـا  أصدر بياهاييت برنامج نزع السالح، وأفاد بأن رئيس 

فيه أنه لن يتردد يف استخدام القوة لتحييد اجلماعات املسـلحة  
اليت رفضت نزع السالح طوعا. وأشـار إىل أن اسـتمرار نشـر    
البعثــة مــا زال ضــرورياً وأن أيــة ختفيضــات يف الوجــود األمــين  
الدويل من حجم قوته احلايل ينبغي أن يرتبط بزيادات مناسـبة  

ى االضـــطالع باملهـــام ذات يف قـــدرة املؤسســـات اهلايتيـــة علـــ
ــة. و     ــة األمني ــيريات يف البيئ ــاة أي تغ ــع مراع ــر الصــلة م أن ذك

ــاء       ــدة يف إنشـ ــة اجلديـ ــدعم للحكومـ ــدم الـ ــت تقـ ــة كانـ البعثـ
احلوكمـة وسـيادة   تعـىن ب مؤسسات حكوميـة قويـة ومسـتدامة    

القانون وتعزز أيضا التنمية وتقدم الـدعم للمسـاعدة اإلنسـانية    
ــق األ   ــع عمــل فري ــم املتحــدة القطــري. وأوصــى   بالتنســيق م م

ــدة   ــة مل ــد البعث ــوام     ١٢بتمدي شــهرا أخــرى باحلــد األقصــى لق
  القوات والشرطة املأذون به حاليا.  

ــل وشــيلي       ودعــي كــل مــن ممثلــي األرجنــتني والربازي
ــان قــد وكنــدا وهــاييت للمشــاركة يف مناقشــة البنــد. و   أدىل ببي

  الصني وبنما.  كل من ممثل 

انتبـاه الـس إىل مشـروع     ا)سـلوفاكي الرئيس (ووجه   
ــ ؛)١١٢(قـــرار للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع  بعـــد ذلـــك رحطُـ

ــرار   ــفه القـ ــذي  )،٢٠٠٧( ١٧٤٣بوصـ ــه  الـ ــرر بـ ــس، قـ الـ
متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  

  ما يلي:   منها أمور

ــق االســتقرار يف        ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي ق
ــهــــاييت،  ــرار ا هــــي مبينــــةكمــ  ١٦٠٨ ) و٢٠٠٤( ١٥٤٢ اتيف القــ

ــر شــباط/ ١٥، حــىت )٢٠٠٦( ١٧٠٢ و )٢٠٠٥( ــع ٢٠٠٧ فرباي ، م
  اعتزام جتديدها لفترات أخرى؛  

__________ 

)١١٢(  S/2007/882. 

طلب إىل البعثة أن تواصل عملياا املتسارعة دعمـا للشـرطة   و  
الوطنية اهلايتية يف تصـديها للعصـابات املسـلحة، بالقـدر الـذي تسـتدعيه       

بـرانس، وشـجع    -أو  -إحالل األمـن، وال سـيما يف بـور    عملية إعادة 
البعثــة وحكومــة هــاييت علــى التنســيق فيمــا بينــهما الختــاذ تــدابري رادعــة   

  بغرض ختفيض مستوى العنف؛  

وطلــــب إىل البعثــــة مواصــــلة اتبــــاع اســــتراتيجية اســــتباقية        
لالتصــاالت والعالقــات العامــة مــن أجــل حتســني فهــم اجلمــاهري لواليــة   

  ورها يف هاييت.  البعثة ود

بتحســن بعــد التصــويت فرحــب ممثــل الصــني  وتكلــم  
احلالة األمنية يف هاييت، وأكد أنه ينبغي استكمال واليـة البعثـة   
ــة        ــها لتلبي ــف تركيبت ــا وتكيي ــب أولويا ــادة ترتي ــن أجــل إع م
ــة،     ــن الفعاليـ ــد مـ ــاييت مبزيـ ــعب اهلـ ــة للشـ ــات الراهنـ االحتياجـ

إىل بناء السـالم. وأشـار   سيما يف االنتقال من حفظ السالم  ال
إىل أن الصــني اقترحــت إدخــال تعــديالت علــى القــرار الــذي   
يقضي، يف مجلـة أمـور، بتمديـد الواليـة ملـدة سـتة أشـهر فقـط         
ــات حفــظ الســالم.     متشــيا مــع املمارســة العامــة املتعلقــة بعملي

أنـه كـان قـد طلـب أيضـا أن يعـد        مبـا قال إن حكومـة بلـده،   و
، يف  عـن احلالـة املـتغرية، قـد وافقـت     األمني العام تقييماً شامالً

علــى متديــد الواليــة لفتــرة   إطــار ترتيــب خمصــص هلــذه احلالــة، 
إىل مــا بعــد فتــرة الســتة أشــهر األصــلية. ورأى   زمنيــة معقولــة

ــه   ــرب أيضــا أن ــا تعت ــات العســكرية ضــد العصــابات     بينم العملي
املسلحة ضرورية لألجل القصري، فـإن بعـض فقـرات مشـروع     

يف التأكيــد علــى الوســائل العســكرية، دون إيــالء  القــرار تبــالغ
اهتمام كاف ألولويات هامة مثـل املصـاحلة السياسـية وحتقيـق     

الوقــــت التنفيــــذ يف االنتعــــاش االقتصــــادي. ورأى أيضــــا أن 
ــب  ــوارد يف  لاملناسـ ــم الـ ــرة لحكـ ــن  ٣الفقـ ــرار مـ  ١٦٠٨القـ

طلـــب إىل األمـــني العـــام وضـــع اســـتراتيجية ت يت)، الـــ٢٠٠٥(
ــدرجيي ــد    خفــــض تــ ــا بعــ ــرة مــ ــة يف فتــ ــوات البعثــ ــوام قــ لقــ

من شأا أن تعـزز فعاليـة املـوارد احملـدودة لألمـم       ،االنتخابات
املتحدة. وأعرب عن أسفه ألن بعض التعديالت اليت اقترحهـا  
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يف أن يعـاجل الـس بعـد     ، وعن أملهالوفد الصيين مل ينظر فيها
ذلـك أوجـه القصـور هـذه بصــورة كاملـة عنـدما يعيـد الــس        

  .  )١١٣(النظر يف املسألة

وأعـرب ممثـل بنمـا عـن أسـفه ألن التمديـد املنصـوص          
لثمانيـــة أشـــهر  هـــو متديـــد) ٢٠٠٧( ١٧٤٣عليـــه يف القـــرار 

شــهرا إلعــداد  ١٢يف أن ختصــص فتــرة  هأملــعــن فحســب، و
تقيــيم شــامل للتنميــة يف هــاييت. ورأى أن دعــم األمــم املتحــدة 

حسب، إمنـا ملـدد   شهرا ف ١٢يستمر، ليس ملدة جيب أن هلاييت 
عديدة أخرى. وأعرب عن األمـل يف أن حتـرز حكومـة هـاييت     

ن الــس مــن تغــيري شــكل البعثــة  هــذه املــرة تقــدماً كافيــاً ميكِّــ
متشيا مع ذلك التقدم، وأن تتدخل يف ايـة املطـاف جلنـة بنـاء     
السالم ملساعدة هاييت يف تنميتـها، ليـتمكن الـس عندئـذ مـن      

    .)١١٤(إجناز مهمته هناك
  

ــرار  ــس  ) ٢٠٠٧( ١٧٨٠القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــن  الــ األمــ

ــته  يف ــودة يف  ٥٧٥٨جلســـــ ــرين األول/ ١٥املعقـــــ  تشـــــ

  ٢٠٠٧  أكتوبر
  

املعقـــــــودة يف  ٥٧٥٨يف جلســـــــته أدرج الـــــــس،   
يف جــدول أعمالــه تقريــر   ،٢٠٠٧األول/أكتــوبر  تشــرين ١٥

عن بعثة األمـم   ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٢األمني العام املؤرخ 
وقـدم األمـني العـام     .)١١٥(سـتقرار يف هـاييت  املتحدة لتحقيـق اال 

تقريره، معلومات عن الزيارة اليت قـام ـا إىل هـاييت لتقيـيم      يف
عملية حتقيق االستقرار والتأكيد من جديـد علـى التـزام األمـم     
املتحدة اييت، وأشار إىل التقدم احملرز وتصـميم الشـعب علـى    

مـة املتعـددة   أن احلكو وذكـر معاجلة األسباب اجلذريـة للـرتاع.   
__________ 

)١١٣(  S/PV.5631٤إىل  ٢ ت، الصفحا. 

 .٤ ةاملرجع نفسه، الصفح  )١١٤(

)١١٥(  S/2007/503 ١٧٤٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.( 

 ٢٠٠٦ مــايو األحــزاب الــيت أنشــأها الــرئيس اجلديــد يف أيــار/ 
واســع. ورحــب بأوجــه العــام الدعم الــزالــت تســتفيد مــن  مــا

التحســن الـــيت حتققــت مـــؤخرا يف جمــال األمـــن ولكنــه أكـــد     
بعثـة قـد أعـدت تقييمـاً     الضرورة تعزيـز املكاسـب. وأفـاد بـأن     

هـي:   ،جـه هـاييت  للتهديـد حـدد ثالثـة خمـاطر أمنيـة توا     مفصالً 
احتمــال حــدوث اضــطرابات مدنيــة؛ واحتمــال جتــدد العنــف   
املســــلح؛ واالجتــــار غــــري املشــــروع باملخــــدرات واألســــلحة  
والتهريب. وأفاد أيضا بأن فرقة عمل دولية، تضم بعثـة األمـم   
ــم املتحــدة       ــق األم ــتقرار يف هــاييت وفري ــق االس املتحــدة لتحقي

د أنشـــئت القطـــري، وشـــركاء رئيســـيني وجهـــات ماحنـــة، قـــ 
كــانون الثاين/ينــاير للمســاعدة علــى حتســني احلالــة الكئيبــة    يف
 ذلـك  برانس. واهلـدف مـن   - أو - األحياء الفقرية يف بور يف

هو حتديد اسـتراتيجية واسـعة النطـاق وكـذلك أنشـطة قصـرية       
مــــا يتعلــــق باحلالــــة  ومتوســــطة األجــــل هلــــذه املنــــاطق. ويف

فعليــاً قــد أحــرز يف  أن تقــدماً  ذكــراالجتماعيــة واالقتصــادية، 
أن تتوقع منواً حقيقيـاً   اييتهل ه ميكنحتقيق استقرار االقتصاد وأن

إذا واصلت طريقها احلايل واسـتمرت   يف ناجتها احمللي اإلمجايل
يف إدخال حتسينات يف جمال األمن. ورحب األمني العام أيضـا  
بالتقــدم احملــرز حنــو اإلصــالح القضــائي، ويف احتــرام ســيادة       

وتعزيــز املؤسســات واحلوكمــة. ورأى مــع ذلــك أن  القــانون، 
ــاييت     ــجون هـ ــان يف سـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــين وحالـ ــع األمـ الوضـ

زالت غري مقبولة. وأكد من جديد الـدور األساسـي الـذي     ما
ــذه اــاالت إضــافة       ــة يف ه ــة يف مســاعدة احلكوم ــه البعث تؤدي

ــر الســريع     إىل ــوفري مشــاريع األث حقــوق اإلنســان. ورأى أن ت
ــا ــا، و زال حيــدث  م ــيرياً جوهري ــة.   يتغ ــام للبعث ــدعم الع ــزز ال ع

 شــهرا أخــرى، مــع   ١٢د واليــة البعثــة ملــدة  وأوصــى بــأن متــد
إدخال تعديالت على تكوينها لتعكس الظـروف املـتغرية علـى    
أرض الواقع ودف إحداث حتول تدرجيي حنو االعتماد علـى  

أشـار أيضـاً إىل أن   اهلياكل اهلايتيـة للحفـاظ علـى االسـتقرار. و    
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 تقتـرن  خالل فترة الوالية املقبلة، خطـة موحـدة  البعثة ستضع، 

  عايري أساسية واضحة لقياس التقدم احملرز.  مب

ودعــــي كــــل مــــن ممثلــــي األرجنــــتني، وإســــبانيا،        
وإكــوادور، وأوروغــواي، والربازيـــل، وشــيلي، وغواتيمـــاال،    

الـرئيس (غانـا)    وجـه وكندا، وهاييت للمشاركة يف املناقشـة. و 
كـل مـن   اه الـس إىل مشـروع قـرار مقـدم مـن      بعد ذلك انتبـ 

ــتني ــبانيا ،األرجنـ ــوادور ،وإسـ ــواي ،وإكـ ــا ،وأوروغـ  ،وإيطاليـ
ــل  ،وغواتيمــاال ،وشــيلي ،وبنمــا ،وبــريو ،وبلجيكــا ،والربازي

طُـرح مشـروع   وقد  ؛)١١٦(والواليات املتحدة ،وكندا ،وفرنسا
دون مناقشـة  بـ لتصـويت واعتمـد باإلمجـاع و   ل القرار بعد ذلك

ــفه  ــرار البوصـ ــرر  ٢٠٠٧( ١٧٨٠قـ ــذي قـ ــ)، الـ ــسبـ  ،ه الـ
متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  

  ما يلي:   منها أمور

ــىت         ــودان حـ ــدة يف السـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ــد واليـ ــرر متديـ قـ
  ، مع نِـيـة جتديدها لفترات أخرى؛  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر   ٣١

أن تظـل   قـرر وار هـذه البعثـة.   وأيد توصية األمني العام باستمر  
فــردا مـن مجيــع   ٧ ٠٦٠البعثـة تتـألف مــن عنصـر عســكري يبلـغ قوامـه      
  فردا؛   ٢ ٠٩١الرتب ومن عنصر للشرطة يبلغ جمموع أفراده 

عــرب عــن دعمــه الكامــل للممثــل اخلــاص لألمــني العــام يف  وأ  
  كوت ديفوار؛  

ة أعــاد تأكيــد دعوتــه إىل البعثــة ألن تــدعم العمليــة الدســتوري و  
  والسياسية اجلارية يف هاييت؛

ــة   و   طلــب إىل البعثــة أن تواصــل تقــدمي دعمهــا للشــرطة الوطني
  اهلايتية، حسبما يلزم لكفالة األمن يف هاييت؛

__________ 

)١١٦(  S/2007/601. 

ــة أن و   ــتمرطلـــب إىل البعثـ ــا لواليتـــها، تسـ ــاعدة م يف، وفقـ سـ
  حكومة هاييت على إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية وإعادة تشكيلها؛

ة أن توفر اخلربات الفنية الالزمة لدعم اجلهـود  وطلب إىل البعث  
  اليت تبذهلا احلكومة التباع ج شامل يف إدارة احلدود؛

طلـــب إىل فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري تعزيـــز العمليـــات و  
األمنية اليت تقوم ـا حكومـة هـاييت بـدعم مـن البعثـة بأنشـطة ترمـي إىل         

ب جبميــع اهــأو حتســني ظــروف معيشــة الســكان املعنــيني بشــكل فعلــي  
اجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف اــالني اإلنســاين واإلمنــائي القيــام بــذلك،        

  وطلب إىل البعثة مواصلة تنفيذ املشاريع السريعة األثر؛  

  أدان أي اعتداء على موظفي البعثة؛و  

طلب إىل البعثة مواصلة النهج الـذي تتبعـه للحـد مـن العنـف      و  
احمللية؛ اداخل جمتمعا  

  جديد والية البعثة يف جمال حقوق اإلنسان؛ أكد منو  

أدان بشـــدة االنتـــهاكات اجلســـيمة املرتكبـــة ضـــد األطفـــال  و  
املتضررين مـن العنـف املسـلح، وكـذلك عمليـات االغتصـاب وأشـكال        
ــات،       ــيت تســتهدف البن ــداء اجلنســي األخــرى الواســعة االنتشــار ال االعت

  ة وحقوق الطفل؛وطلب إىل البعثة أن تواصل تعزيز ومحاية حقوق املرأ

ــا،     و   ــدويل أن يقوم ــع ال ــم املتحــدة واتم ــة األم أهــاب مبنظوم
بالتعاون مـع السـلطات اهلايتيـة، باسـتحداث ودعـم نظـام جمـدد لتنسـيق         

  تقدمي املعونة؛

طلب إىل األمني العام مواصـلة اختـاذ التـدابري الالزمـة لكفالـة      و  
املتحـدة املتمثلـة    امتثال مجيع أفراد البعثة على حنـو كامـل لسياسـة األمـم    

ــهاك اجلنســيني وإبقــاء       ــا إزاء االســتغالل واالنت ــدم التســامح إطالق يف ع
الس على علم بذلك، وحث البلدان املسـامهة بقـوات علـى أن تكفـل     
التحقيــق يف األعمــال الــيت ألفرادهــا ضــلع فيهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا علــى  

  النحو املناسب؛

إىل الـس تقريـرا عـن    إىل األمـني العـام أن يقـدم    أيضاً طلب و  
تنفيذ والية البعثة كل ستة أشهر، وذلك قبـل تـاريخ انتـهاء واليـة البعثـة      

  .يوما على األقل ٤٥بـ 
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  آسيا

  ليشيت -تيمور احلالة يف  - ٢٣

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٤٣القــــرار   

ــن يف جلســته   ــودة يف  ٤٩٦٨األم ــار/ ١٤املعق  أي

    ٢٠٠٤مايو 

، قــدم األمــني العــام إىل   ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ١٣يف   
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي      ــرا خاصــا عــن بعث جملــس األمــن تقري

أشــار األمــني العــام يف التقريــر، و .)١(الــدعم يف تيمــور الشــرقية
ــزال قائمــة مــع     ــيت ال ت ــة ال ــالنظر إىل التحــديات اهلائل ــه ب إىل أن
اقتــراب الواليــة احلاليــة لبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي الــدعم يف   

، سـيكون  ٢٠٠٤أيار/مـايو   ٢٠ور الشرقية من ايتـها يف  تيم
مــن الضــروري تقــدمي املزيــد مــن املســاعدة لتوطيــد املكاســب   
احملرزة يف جو من السالم واألمن، واالسـتفادة منـها. وأوصـى    
ــة ملــدة ســنة أخــرى، مــع ختفــيض حجمهــا      ــرة البعث بتمديــد فت
ــوفري      ــة ت ــوة أمــن بغي وتعــديل واليتــها. وأوصــى أيضــا بنشــر ق

  احلماية لضباط االتصال العسكريني.  

شـباط/فرباير   ٢٠املعقـودة يف   ،)٢(٤٩١٣ويف اجللسة   
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني العـام.      ٢٠٠٤

ووجه الرئيس (الصني) انتباه أعضاء الس إىل رسالة مؤرخـة  
يعـرب   ،)٣(موجهة من ممثل الربتغـال  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ١١

__________ 

  )١(  S/2004/117 ١٤١٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢(.  
الفترة، وإضـافة إىل اجللسـات الـيت يشـملها هـذا الفـرع،        تلكخالل   )٢(  

عقد الس جلسات سرية مع البلدان املسامهة بقوات يف بعثة األمـم  
املتحدة يف تيمور الشرقية عمال باجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق الثـاين      

ــرار   ــن القـ ــات يف   ٢٠٠١( ١٣٥٣مـ ــذه اجللسـ ــدت هـ ــد عقـ ). وقـ
ــاين/نوفمرب  ١١) و ٤٩٦٣(اجللســة  ٢٠٠٤أيار/مــايو   ٦ تشــرين الث

(اجللســــــة  ٢٠٠٥أيار/مــــــايو  ١٦) و ٥٠٧٤(اجللســــــة  ٢٠٠٤
٥١٧٩.(  

  )٣(  S/2004/108.  

تغـال عـن تأييـده إلدمـاج قـوة عسـكرية ضـمن        فيها رئيس الرب
وجود األمم املتحدة بعـد انتـهاء مهمـة بعثـة األمـم املتحـدة يف       

 ،)٤(ليشــيت  -تيمــور  تيمــور الشــرقية؛ وإىل رســالة مــن ممثــل     
يطلب فيها متديد وجود إحـدى كتائـب قـوات حفـظ السـالم      

يار/مـايو  أإىل مـا بعـد    ليشـيت  -تيمور التابعة لألمم املتحدة يف 
ــوء التقلـــب العـــام الســـائد يف املنطقـــة وعـــدم       ٢٠٠٤ يف ضـ

ــع      ــد للتعامــل بصــورة مســتقلة م ــة للبل اســتعداد القــوات احلالي
ــوترات الد ــل     االت ــن وكي ــة م ــس إىل إحاط ــة. واســتمع ال خلي

ــس      ــات حفــظ الســالم. وأدىل أعضــاء ال ــام لعملي األمــني الع
رلنـدا  ببيانات، وأدلت ببيانات أيضا أستراليا، وإندونيسـيا، وأي 

ــد، و  ،)٥((باســم االحتــاد األورويب)  ــال، وتايلن  -تيمــور والربتغ
ــا،  ليشـــيت ــة الســـورية، ومجهوريـــة كوريـ ، واجلمهوريـــة العربيـ

وفيجي، وماليزيا، ونيوزيلنـدا، واليابـان، واألمـني     ،وسنغافورة
  التنفيذي جلماعة البلدان الناطقة بالربتغالية.  

ــني ا     وعــرض   ــام تقريــر األم ــل األمــني الع لعــام وكي
أحـرزت تقـدما بـاهرا،     ليشـيت  - تيمـور  أنـه رغـم أن   فذكر 

فــإن البلـــد مل يتجــاوز بعـــد عتبـــة االتكــال احلقيقـــي علـــى    
الــذات. وقــال إن اســـتمرار وجــود عمليـــة صــغرية حلفـــظ     
الســالم خــالل مرحلــة توطيــد إضــافية مــدا عــام واحــد        
يكتسي أمهيـة أساسـية يف تـدعيم وتعزيـز مـا مت إجنـازه حـىت        

__________ 

  )٤(  S/2004/114.  
ــن إســت      )٥(   ــان أيضــا كــل م ــد البي ــا ،ونياأي ــا ،يســلنداأو ،وألباني  ،وبلغاري

ــك  ــنة واهلرسـ ــدا ،والبوسـ ــا ،وبولنـ ــيكية  ،وتركيـ ــة التشـ  ،واجلمهوريـ
 ،وســلوفاكيا  ،ورومانيــا  ،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا    

 ،والتفيــا ،وكرواتيــا ،وقــربص ،واجلبــل األســود وصــربيا ،وســلوفينيا
  ريا.وهنغا ،والنرويج ،ومالطة ،وليختنشتاين ،وليتوانيا
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ورأى أن اســتمرار تقــدمي املســاعدة لــإلدارة      ذلــك اليــوم.  
ــدمي     ــتمرار تقـ ــا إن اسـ ــال أيضـ ــل. وقـ ــب عاجـ ــة مطلـ العامـ
ــات يف      ــب أساســي إلجــراء التحقيق ــة مطل املســاعدة الدولي
اجلرائم اخلطرية ومباشرة الدعاوى املتعلقة ا، وذلك لبيـان  
عــزم الــس علــى التصــدي ملســألة اإلفــالت مــن العقــاب.    

اهلدوء يف وقت من التوترات احملتملة، من أجل تعزيز دعا و
وتوفري األمن واحلماية وإخراج موظفي األمـم املتحـدة، إىل   

  .)٦(٢٠٠٤اإلبقاء على قوة عسكرية صغرية بعد أيار/مايو 

ورحــب املتكلمــون عمومــا بالتقــدم الــذي أحرزتــه    
ــود   ليشـــيت - تيمـــور  ــة، ويف اجلهـ ــاالت اإلدارة العامـ يف جمـ

ــة إىل التصـــدي لل  جـــرائم اخلطـــرية وإحـــالل األمـــن    الراميـ
ــني    ــات ب ــز العالق ــداخلي ومواصــلة تعزي  ليشــيت - تيمــور ال

وإندونيسيا، ويف املنطقة. واتفق املتكلمون على احلاجـة إىل  
ــها    ــيت حققت ــد وتوســيع اإلجنــازات ال  ليشــيت - تيمــور توطي

املاضـية، واتفقـوا    ١٨وبعثة األمم املتحدة خالل األشهر الـ 
بعـد   ليشـيت  - تيمـور  من املسـاعدة إىل   على أن تقدمي املزيد

ســيكون ضــروريا يف جمــاالت مثــل     ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٢٠
النظــام القضــائي واهلياكــل اإلداريــة واحلفــاظ علــى األمــن.   

قـد   ليشـيت  - تيمـور  أن علـى  واتفق املتكلمـون يف تقيـيمهم   
وصلت إىل منعطـف حاسـم، وأنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل       

ســبيل مســاعدة مؤسســات   أن يواصــل العمــل املتضــافر يف 
 ذكـر على بلوغ االكتفـاء الكامـل. ومثلمـا     ليشيت - تيمور 

ممثل الربازيـل، ال ينبغـي أن يبـالغ اتمـع الـدويل يف تقييمـه       
باعتبارها قصة جناح ملموس لألمـم   ليشيت - تيمور متثله   ملا

. وأعرب ممثل اجلزائر )٧(املتحدة، فما زال يلزم عمل الكثري
من واجب اتمع الدويل أن يواصـل دعـم   أنه بعن اعتقاده 
__________ 

  )٦(  S/PV.4913 ٦- ٢، الصفحات.  
  .٨- ٦ لصفحاتااملرجع نفسه،   )٧(  

ــة    تلـــك الدولـــة الفتيـــة يف هـــذه املرحلـــة احلامســـة مـــن إقامـ
 ة بلـده أن حكومـ بـ  ليشـيت  - تيمور ممثل وأقر  .)٨(مؤسساا

تتحمل جزءا من املسؤولية عن مواطن قصـورها وضـعفها،   
تمتع باالسـتقالل منـذ فتـرة تقـل عـن      يأن البلد ذكر إال أنه 

قـد   ة بلدهىل أنه ال أحد من أعضاء حكومالعامني. وأشار إ
مـــارس احلكـــم مـــن قبـــل، وأن هنـــاك نقصـــا يف التـــدريب، 

سيما يف القطـاع القضـائي، حيـث يـتعني تعزيـز الشـرطة         ال
  .)٩(على وجه اخلصوص

وأعرب بعض املـتكلمني عـن شـعورهم بـالقلق إزاء       
احلالة األمنيـة، الـيت ال تـزال معرضـة للخطـر ألسـباب منـها        

املزعزعة لالستقرار اليت تواصل العمل يف تيمـور  اجلماعات 
وشـدد آخـرون علـى ضـرورة      .)١٠(الغربية عرب خط احلـدود 

تعزيــــز ســــيادة القــــانون والتصــــدي النتــــهاكات حقــــوق  
اإلنســـان، مبـــا يف ذلـــك املســـاعدة يف إجنـــاز التحقيقـــات يف 

واستئصــــــال  ١٩٩٩اجلــــــرائم الــــــيت ارتكبــــــت يف عــــــام 
 - تيمـــور تكلمني وحـــث عـــدد كـــبري مـــن املـــ .)١١(الفســـاد
ــاق مبكــر بشــأن      ليشــيت ــى التوصــل إىل اتف وإندونيســيا عل

ممثـل إندونيسـيا يف هـذا الصـدد أن     وذكـر  حدودمها الربيـة.  
اللجنة الوزارية املشتركة أنشأت عـددا مـن األفرقـة العاملـة     
ــة، واألمــور     للتعامــل مــع قضــايا احلــدود، والتجــارة، واملالي

__________ 

  (اجلزائر). ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
(فرنســـا)؛  ١٠(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٠(  

  (الربتغال). ٣٧نيا)؛ والصفحة (إسبا ١٥والصفحة 
(شـــيلي)؛  ١٢(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١١(  

 ١٩(رومانيـا)؛ والصــفحة   ١٧(الفلـبني)؛ والصــفحة   ١٣والصـفحة  
(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٢٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة 

دا)؛ (نيوزيلنــ ٣١(أيرلنــدا، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة  ٢٩
ــان)؛ والصــفحة   ٣٤والصــفحة  ــد)؛ والصــفحة   ٣٨(الياب  ٤٣(تايلن

  (مجهورية كوريا).
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ــة وال  ــؤون التعليميــــ ــة، والشــــ ــل القانونيــــ ــة، والنقــــ ثقافيــــ
وأعرب عدد من املتكلمني عـن األمـل يف    .)١٢(واالتصاالت

ــن        ــرب مـ ــا يقـ ــأن مـ ــل بشـ ــا إىل حـ ــل قريبـ ــتم التوصـ أن يـ
وإن كان  ،)١٣(الجئ يف اجلزء الغريب من اجلزيرة ٢٨  ٠٠٠

ممثل إندونيسيا قد ذكر أن بقية التيموريني الشرقيني ليسـوا  
ــاروا البقــاء يف إندونيســيا   ، وتتخــذ اآلن الجــئني، وإمنــا اخت

  .)١٤(إجراءات ملنحهم اجلنسية اإلندونيسية

ــى    ــدها     وعل ــن تأيي ــود ع ــت الوف ــة، أعرب ــذه اخللفي ه
ــن     ــه مـ ــداء املوجـ ــام، والنـ ــة مـــن األمـــني العـ ــية املقدمـ للتوصـ

شـهرا أخـرى    ١٢، بتمديد والية البعثـة ملـدة   ليشيت -   تيمور
ــها.      ــيص حجمهــا وتعــديل واليت ــد مــع تقل ــة التوطي يف مرحل

تكلمـــون علـــى أن أي انســـحاب فـــوري للوجـــود  واتفـــق امل
العسكري ولوجود الشرطة الدوليني هناك من شأنه أن خيلق 
فراغا أمنيـا يف البلـد. وأعـرب عـدد كـبري مـن املـتكلمني عـن         
التأييد التام ملقترحـات األمـني العـام، مبـا يف ذلـك مقتـرح أن       

ويف هـذا  )١٥(بقي البعثـة علـى قـوة عسـكرية أصـغر حجمـا      ت ،
__________ 

  .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  
ــه، الصـــفحة    )١٣(   ــبانيا)؛ والصـــفحة  ١٥املرجـــع نفسـ ــاد  ١٦(إسـ (االحتـ

(اجلزائـــر)؛  ١٨ومانيـــا)؛ والصـــفحة (ر ١٧)؛ والصـــفحة الروســـي
(الربتغــــال)؛  ٣٧(اململكــــة املتحــــدة)؛ والصــــفحة  ١٩والصــــفحة 
  (فيجي). ٤٤والصفحة 

  .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
(شـــيلي)؛  ١٢(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٥(  

 ١٦(إســبانيا)؛ والصــفحة  ١٥(الفلــبني)؛ والصــفحة  ١٣والصــفحة 
(بـنن)؛   ٢٠(رومانيـا)؛ والصـفحة    ١٧(االحتاد الروسي)؛ والصفحة 

 ٢٧(باكسـتان)؛ والصـفحة    ٢٣لصفحة (أنغوال)؛ وا ٢١والصفحة 
ــنغافورة)؛ و ــفحات(ســ ــاد    ٣١- ٢٩ الصــ ــم االحتــ ــدا، باســ (أيرلنــ

(اليابـــان)؛  ٣٤(نيوزيلنـــدا)؛ والصـــفحة  ٣١األورويب)؛ والصـــفحة 
 ٤٠(تايلنــد)؛ والصــفحة  ٣٨(الربتغــال)؛ والصــفحة  ٣٧والصــفحة 

الصــفحة (اجلمهوريــة العربيــة الســورية)؛ و ٤٢(ماليزيــا)؛ والصــفحة 
  (جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية). ٤٥فيجي)؛ والصفحة ( ٤٤

ــه ال شــك     الصــدد أو ــل إســبانيا أن أن االحتفــاظ يف ضــح ممث
مبكون عسـكري سـيخفض خطـر وقـوع أحـداث تـؤدي إىل       

وأكــد عــدد مــن املمــثلني أن حكومــة  .)١٦(زعزعــة االســتقرار
قـد أعربـت عـن رغبتـها يف اسـتمرار وجـود        ليشـيت  - تيمور 

وسـلط   .)١٧(قوة حلفظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة يف البلـد     
ــني   ــل باكســتان واألم ــة     ممث ــدان الناطق ــة البل ــذي جلماع التنفي

بالربتغاليــــة الضــــوء علــــى القيمــــة الرادعــــة لوجــــود ذلــــك   
متكلمـون آخـرون أن العنصـر العسـكري     وذكـر   ،)١٨(املكون

حــدث تــأثريا حامســا، ميثــل جهــدا متواضــعا نســبيا ميكــن أن ي
  .)١٩(متشيا مع احلقائق احلاصلة على أرض الواقع

راليا تأكيـد  سـت أ، كـرر ممثـل   وعلى العكس من ذلـك   
ــلحة  وهــــو رأي حكومتــــه  أن وجــــود وحــــدة شــــرطة مســ

احتياطية تابعـة لألمـم املتحـدة لالسـتجابة حلـاالت الطـوارئ       
ــور يف  ــد علــى التصــدي      ليشــيت - تيم ميكــن أن يســاعد البل

للتحديات األمنيـة الـيت يواجههـا، الـيت هـي داخليـة، وحتتـاج        
. بالتـايل إىل اســتجابة مــن الشــرطة ولــيس اســتجابة عســكرية 

الوحدة املقترحة ستضطلع بدور تكميلـي ضـروري   وقال إن 
لوجود أية قوة حلفـظ السـالم يف حـني تكـون املسـؤولية عـن       
ــة     ــة مقصــورة علــى حكوم ــة والتنفيذي أعمــال الشــرطة اليومي

واتفــــق بعــــض املــــتكلمني علــــى أن   .)٢٠(ليشــــيت - تيمــــور 
__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
 ٢٠(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ١٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٧(  

ــفحة   ــنن)؛ والصـــ ــم االحتـــــاد األورويب)؛    ٢٩(بـــ ــدا، باســـ (أيرلنـــ
ــفحة ــفحة   ٣٤  والصــ ــان)؛ والصــ ــة   ٤٢(اليابــ ــة العربيــ (اجلمهوريــ
  (فيجي). ٤٤والصفحة السورية)؛ 

(جمموعــة  ٤٥(باكســتان)؛ والصــفحة  ٢٣املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٨(  
  البلدان الناطقة بالربتغالية).

ــا)؛ والصــفحة   ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٩(   ــوال)؛  ٢١(روماني (أنغ
  (نيوزيلندا). ٣١(سنغافورة)؛ والصفحة  ٢٧والصفحة 

  .٣٣و  ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠(  
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عـد  ذات ب ليشـيت  - تيمـور  التهديدات األمنيـة الـيت تواجههـا    
ــترايل داخلـــي  ــراح األسـ ــا، وأيـــدوا االقتـ ويف  .)٢١(يف معظمهـ

الوقت نفسـه، أعـرب ممـثال أملانيـا وأسـتراليا عـن اسـتعدادمها        
لالنضمام إىل توافـق يف اآلراء بشـأن قـوة حفـظ السـالم الـيت       

ذكـر  و .)٢٢(اقترحها األمني العام، مبا فيها العنصـر العسـكري  
 مــن جهتــه، أن وجــود قــوة للشــرطة ، ليشــيت - تيمــور ممثــل 

يوفر نفس الـردع واملصـداقية اللـذين يوفرمهـا وجـود قـوة         ال
عســـكرية، الـــيت مـــن شـــأا أن تـــوفر للبلـــد الوقـــت واحليـــز  

  .)٢٣(الالزمني لتعزيز قويت الدفاع والشرطة فيه

ــة      وقــال ممثــل فرنســا، يف معــرض تشــديده علــى أمهي
الزمنيـة اجلديـدة   إن املـدة  حتديد استراتيجية خروج واضـحة،  

أال تتعـدى فتـرة عـام واحـد وأكـد      ينبغي املتحدة لبعثة األمم 
أنه ينبغي وضع جدول زمين دقيق خلفض القوات إىل أن يتم 

وأكــد ممثــل فيجــي أيضــا علــى ضــرورة   .)٢٤(انســحاا ائيــا
ــة     ــاء البعث ــين إل ــرام وضــع جــدول زم ــل   .)٢٥(احت وذكــر ممث

الواليات املتحدة األمريكية أن أي مسـاعدة يف جمـال اإلدارة   
ســـتقدم مـــن خـــالل الـــدعم  ٢٠٠٥ة بعـــد أيار/مـــايو املدنيـــ

العادي من املـاحنني الثنـائيني واملتعـددي األطـراف، بـدالً مـن       
ــظ        ــدة حلفـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــالل عمليـ ــن خـ ــك مـ ــتم ذلـ أن يـ

عـن اعتقـاده بـأن     ليشـيت  - تيمـور  وأعـرب ممثـل    .)٢٦(السالم
ــدفاع     ــوىل مســؤوليات أعمــال الشــرطة وال ــده ميكــن أن يت بل

__________ 

ــفحة   ا  )٢١(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١١ملرجـ ــا)؛ والصـ ــة  ١٩(أملانيـ (اململكـ
  (الواليات املتحدة). ٢٢املتحدة)؛ والصفحة 

  (أستراليا). ٣٢(أملانيا)؛ والصفحة  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  
  .٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  
  .٢٢فسه، الصفحة املرجع ن  )٢٦(  

إال أن ممثــل االحتــاد الروســـي    .)٢٧(٢٠٠٥و حبلــول أيار/مــاي  
إقامـة  عمليـة  مثال آخر على أن  يه ليشيت - تيمور ذكر أن 

ــة  ــي دولـ ــة   هـ ــة كثيفـ ــة وتتطلـــب عمالـ ــدة للغايـ ــة معقـ عمليـ
ميكـــن اختزاهلـــا علـــى حنـــو مصـــطنع يف منـــاذج وأطـــر         وال

  .)٢٨(جامدة  قائمة

ــام   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٩ويف    ــني الع ــدم األم ، ق
را عن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم يف      إىل الس تقري

واصــل فيــه تطــوير مقترحاتــه بشــأن      ،)٢٩(تيمــور الشــرقية 
ــدة      ــة، مبــا يف ذلــك وضــع توصــية جدي ــد البعث ــة توطي مرحل

ومــع بإنشــاء وحــدة اســتجابة دوليــة يف حــاالت الطــوارئ. 
أتـاح  التقدم الرائـع الـذي حـدث    إشارة األمني العام إىل أن 

ود الـدويل علــى أرض الواقــع، فقــد  اإلسـراع بتقلــيص الوجــ 
أوصــى مــرة أخــرى بتمديــد فتــرة البعثـــة ملرحلــة توطيـــد        
أخـــرى ملــدة ســنة لضــمان اســتدامة املكاســب الــيت حتققــت  

 ليشــيت - تيمــور حـىت اآلن وتعزيزهــا وتــدعيمها، ممـا ميكِّــن   
مــن أن حتقــق االكتفــاء الــذايت. ولــذلك، فقــد اقتــرح ثالثــة   

والعدالة، وتطوير إنفاذ القانون، برامج لدعم اإلدارة العامة 
واألمن واالستقرار. وأشار إىل أن تقـدمي الـدعم عـن طريـق     
حفظ السالم ميكن به تلبيـة متطلبـات البلـد األكثـر إحلاحـا      

جيب أن يكمله ويعززه دعـم  وإىل أن ذلك الدعم فحسب، 
  ثنائي ومتعدد األطراف، إذا ما أريد حدوث تقدم حقيقي. 

أيار/مــــايو  ١٠ملعقــــودة يف ا ،٤٩٦٥ويف اجللســــة   
ــني    ٢٠٠٤ ــر األمـ ــه تقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

ــل اخلــاص       ــدمها املمث ــة ق ــس إىل إحاط ــتمع ال ــام. واس الع
. وأدىل ببيانات مجيع الدول ليشيت - تيمور لألمني العام يف 
__________ 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  
  )٢٩(  S/2004/333 ١٤١٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.(  
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ــاء يف الــــس ــتراليا )٣٠(األعضــ ــو أســ ــيا ،وممثلــ  ،وإندونيســ
ــاد األورويب  و ــم االحتــــ ــدا (باســــ ــال)٣١()أيرلنــــ  ،، والربتغــــ
ــورو ــيت -   تيمـ ــنغافورة ،ليشـ ــرويج ،وسـ ــدا ،والنـ  ،ونيوزيلنـ

  .)٣٢(واليابان ،واهلند

وعرض املمثل اخلاص لألمني العام التقريـر وتطـرق     
ــارجي    ــاألمن اخلــ ــة بــ ــة املتعلقــ ــر الواليــ إىل خمتلــــف عناصــ
والــداخلي ودعــم اإلدارة العامــة، مــن قبيــل تطــوير قــدرات  

عنصـــر العســـكري للبعثـــة،   الشـــرطة الوطنيـــة، ووجـــود ال  
وإندونيسيا. وذكـر أن   ليشيت - تيمور والعالقة الثنائية بني 

البعثة أسهمت بقدر هام، من خالل أنشطتها يف جمـال بنـاء   
 - تيمـور  املؤسسات والقدرات، يف حتقيق قدرة مؤسسـات  

علـــى البقـــاء ويف اســـتقرارها السياســـي. واعتـــرب أن  ليشـــيت
ــة لضــم    ــل  وجــود اســتراتيجية خــروج قوي ان االســتدامة ميث

التحدي الرئيسي خالل مرحلة توطيد البعثـة. وذكـر أيضـا    
ــد أحــرز تقــدم كــبري يف      ــه ق املمثــل اخلــاص لألمــني العــام أن

  .)٣٣(تقليص حجم البعثة بصورة منظمة

ورحب املتكلمون عمومـا بالتقـدم الكـبري احملـرز يف       
ــور  ــو املـــبني يف تقريـــر األمـــني     ليشـــيت - تيمـ ، علـــى النحـ

مبـا يف ذلـك احلالـة األمنيـة اهلادئـة إىل حـد كـبري؛         ،)٣٤(العام
وإندونيسـيا؛   ليشيت - تيمور واستمرار العالقة اإلجيابية بني 

والتطور اجلاري يف اإلدارة العامة يف البلد؛ وقيـام احلكومـة   
__________ 

  تكلمت الربازيل أيضا باسم مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية.  )٣٠(  
ــا أيــدت هــذا البيــ   )٣١(   ــا ،يســلنداأو ،ان كــل مــن ألباني والبوســنة  ،وبلغاري

ــك ــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا    ،وتركيـــا ،واهلرسـ  ،ومجهوريـــة مقـ
  وليختنشتاين. ،وكرواتيا ،وصربيا واجلبل األسود ،ورومانيا

ليشــيت الوزيــــــرة األقـــــــدم والوزيـــــــرة فـــــي رئاســة  -  مثلــت تيمــور  )٣٢(  
  .لديهاجملس الوزراء 

  )٣٣(  S/PV.4965  وCorr.1 ٧- ٣، الصفحات.  
  )٣٤(  S/2004/333.  

ــة    بوضــع قــانون أساســي ومدونــة تأديبيــة للشــرطة التيموري
ت وقـــانون أساســـي لقـــوات الـــدفاع التيموريـــة. ويف الوقـــ 

نفسه، اتفق املتكلمون على أنه ال يزال هنـاك الكـثري الـذي    
يتعني القيـام بـه، واتفقـوا مـع األمـني العـام علـى أنـه ينبغـي          
متديد والية البعثة مع تعديل واليتها وخفـض عـدد أفرادهـا    
ملــدة عــام آخــر مــن أجــل بلــوغ مشــارف حامســة لالكتفــاء   

نتني الذايت وترسيخ املكاسب الـيت حتققـت خـالل فتـرة السـ     
منذ إنشاء البعثـة. وعلـى وجـه اخلصـوص، وافقـوا علـى أن       
تواصـــــل البعثـــــة تقـــــدمي دعـــــم قـــــوي إىل اإلدارة العامـــــة 

، ومسـاعدة  ليشـيت  - تيمـور  واملؤسسات األمنية الناشـئة يف  
البلد على إنشاء نظام قضائي قوي مع التأكيد على حقوق 
اإلنسان وسـيادة القـانون. ورحـب املتكلمـون بالتـايل علـى       

ه اخلصوص بتوصية األمـني العـام بإنشـاء برنـامج لـدعم      وج
اإلدارة العامة والعدالة. وذكر املتكلمون أيضا أنـه ال ميكـن   
ــادية    ــة االقتصــ ــع التنميــ ــا يتمشــــى مــ إحــــراز تقــــدم إال مبــ
واالجتماعية. وأكد ممثل اململكة املتحدة أن بنـاء إمكانـات   

ضـــروري أمــر  دون تعقيــدات   ليشـــيت - تيمــور  احلكــم يف  
  .)٣٥(يض قوام بعثة الدعم بصورة سلسةلتخف

وذكــر ممثــل فرنســا أنــه ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص   
ملكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب علــى اجلــرائم اخلطــرية الــيت   

ورحــب عــدد مــن املــتكلمني  ،)٣٦(١٩٩٩ارتكبــت يف عــام 
وأعـرب   .)٣٧(بالعمل الذي تقوم به وحـدة اجلـرائم اخلطـرية   

ــاد    ــن اعتق ــات املتحــدة ع ــل الوالي ــأن وحــدة اجلــرائم   ممث ه ب
اخلطرية ينبغي أن تتقيد تقيدا شديدا باسـتراتيجية اإلكمـال   

__________ 

  )٣٥(  S/PV.4965 و Corr.1 ١١، الصفحة.  
  .١١و  ١٠ املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٦(  
 ١٦(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحتان   ١١املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٧(  

ــفحتان    ١٧ و ــدة)؛ والصــ ــات املتحــ ــدا،  ٢٩ و ٢٨(الواليــ (أيرلنــ
  (نيوزيلندا). ٢٨االحتاد األورويب)؛ والصفحة   باسم
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ــت ال يتجــاوز      ــات يف وق ـــة التحقيق ـــا، مـُـنـهي ــيت تـبـنـَّـتـه ال
حــىت يتســىن هلــا اختتــام مجيــع  ٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب 

احملاكمــات الــيت تقــوم ــا يف وقــت ال يتجــاوز أيار/مــايو       
للمجتمـع الـدويل، إىل جانــب    . وأضـاف أنـه ينبغـي   ٢٠٠٥

األمم املتحدة، أن ينظرا يف إنشاء جلنة دولية معنية باحلقيقة 
بوصفها وسيلة لتحقيق املساءلة ويف اية املطـاف املصـاحلة   

 .)٣٨(عن طريق حسم احلاالت املطروحة ليشيت - تيمور يف 

وأعرب بعض املتكلمني عن تأييدهم حلسم املسـائل املتبقيـة   
لة واملتعلقة باجلرائم األقل خطـورة مـن خـالل    يف جمال العدا

ــة واملصــاحلة يف      ــة االســتقبال واحلقيق ــوازي للجن العمــل املت
  .)٣٩(ليشيت - تيمور 

وأعرب عدد كبري من الوفـود عـن القلـق إزاء عـدم       
استقرار أوضاع القطـاع األمـين، مـع اسـتمرار وجـود عـدد       

 - تيمـور  من مواطن الضعف املؤسسي يف الشرطة الوطنية ل

. ويف هــذا الصــدد، رحــب بعــض املــتكلمني صــراحة  ليشــيت
فـردا   ١٢٥باقتراح نشر وحدة اسـتجابة دوليـة تتـألف مـن     

مــن شــرطة الــدرك، إضــافة إىل العنصــر العســكري املقتــرح   
جنـود، لتشـكيل قـوة أمنيـة ذات      ٣١٠سابقا واملؤلـف مـن   

يف  ليشيت - تيمور عنصرين، لتقدمي الدعم لقوات األمن يف 
  .)٤٠(ئحاالت الطوار

وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن البعثــة   
، ٢٠٠٥يف تــاريخ ال يتعـــدى أيار/مــايو   ينبغــي أن تنتــهي  
__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  
ــفحة    )٣٩(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــيلي)؛  ١٣املرجـ ــفحة و(شـ ــدا، ٢٣الصـ  (أيرلنـ

(نيوزيلنــــدا)؛  ٣٥ و ٣٤الصــــفحتان االحتــــاد األورويب)؛ و  باســــم
  (النرويج). ٣٨و  ٣٧الصفحتان و

ــع نفســـه، الصـــفحة     )٤٠(   ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة    ٧املرجـ  ٢٧(االحتـ
  (أستراليا). ٣٦(سنغافورة)؛ والصفحة 

وهــو التــاريخ الــذي ينبغــي للحكومــة حبلولــه أن تتحمـــل       
كامـل مسؤوليتها عن أمنها بينما تواصل تلقـِّـي الدعم مـن  
مكان آخر يف منظومة األمـم املتحـدة ومـن أعضـاء آخـرين      

ــدويل يف ــع ال ــن   كــذلك .)٤١( اتم ــان أن م ــل الياب ، رأى ممث
الضروري خالل هذه الفترة إجناز اإلجراءات االنتقالية مـن  
مرحلة عمليات حفظ السالم ألغـراض تسـوية الصـراع إىل    
املرحلة التالية املتمثلة يف تنفيذ األنشـطة اإلمنائيـة الـيت جيـب     

الدوليــة  أن تــتم عــن طريــق القنــوات الثنائيــة أو املؤسســات 
ممثــل اهلنــد علــى أنــه ال بــد مــن أن  ووافــق  .)٤٢(ذات الصــلة

حيـــل التعـــاون الثنـــائي واإلقليمـــي تـــدرجييا حمـــل املســـاعدة   
  .)٤٣(املتعددة األطراف بنطاقها احلايل

أيار/مــــايو  ١٤، املعقــــودة يف ٤٩٦٨ويف اجللســــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه مـرة أخـرى تقريـر     ٢٠٠٤

ــؤر   ــني العــام امل ــن بعثــة   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٩خ األم ع
ووجـه الـرئيس    .)٤٤(األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشـرقية 

بعـد  طـرح   ،)٤٥((باكستان) انتباه الـس إىل مشـروع قـرار   
 ١٥٤٣للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار  ذلــك 

  :ما يلي الس مجلة أمور منهابه الذي قرر  ،)٤٦()٢٠٠٤(

ـــة ب    ــد واليـ ـــرر متدي ـــم يف    قـ ـــم الدع ــم املتحــدة لتقدي ـــة األم عثـ
ليشــيت ملــدة سـتة أشــهر، عاقــدا النيــة علـى متديــد تلــك الواليــة    -تيمـور  

  ؛  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٠لفترة أخرى وائية مدا ستة أشهر حىت 
__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
  .٣٢حة املرجع نفسه، الصف  )٤٣(  
  )٤٤(  S/2004/333.  
  )٤٥(  S/2004/383.  
ولكنـها مل تـدل   جللسـة  ايف للمشـاركة  ليشـيت   -  دعيت ممثلة تيمور  )٤٦(  

  ببيان.
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ــا        ــا، وفقـ ــيح مهامهـ ــة وتنقـ ــم البعثـ ــيض حجـ ــا ختفـ ـــرر أيضـ قـ
ــام يف ا   ــني العــ ــيات األمــ ــره املــــ   لتوصــ ــن تقريــ ــث مــ ــرع الثالــ ؤرخ لفــ

  ؛  ٢٠٠٤نيسان/أبريل   ٢٩

قـــرر بنــاء علــى ذلــك أن تتــألف البـعـثـــة مــن العناصــر التاليــة،     
نيســـان/أبريل  ٢٩علـــى النحـــو املبـــين يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  

ليشـــيت،  -: (أ) دعـــم اإلدارة العامـــة ونظـــام العـــدل يف تيمـــور  ٢٠٠٤
ير إنفـاذ القـانون   ودعم العدالة يف جمـال اجلرائم اخلطرية؛ (ب) دعم تطـو 

  ليشيت؛   -ليشيت؛ (ج) دعم األمن واالستقرار يف تيمور  -يف تيمور 

قـرر أيضا أن تظل مبادئ حقوق اإلنسان املقبولة دوليـا جـزءا     
ال يتجزأ من أنشطة التدريب وبناء القدرات الـيت تنفـذها البعثـة مبوجـب     

  أعاله.   ٣الفقرة 

التزامـاً   وشدد ممثل الربازيل علـى أن القـرار يشـكل     
واضحاً من جانب اتمع الدويل بإقرار السـالم واألمـن يف   
بلد ال يزيد عمره على سنتني، وقال إنه علـى يقـني مـن أن    
مرحلة التوطيد اليت تستغرق عاماً واحداً مـن وجـود األمـم    

ليشيت ستكون فائقة األمهية لتطور ذلك  - املتحدة يف تيمور
  .)٤٧(فاء الذايتالبلد وتنمية قدراته وحتقيقه االكت

  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٧٣القــــرار   

تشـرين   ١٦املعقـودة يف   ٥٠٧٩األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

، قــدم األمــني العــام   ٢٠٠٤آب/أغســطس  ١٣يف   
تقريرا مرحليا عن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم فـــــي       

ــرقية ــاد يف  .)٤٨(تيمـــور الشـ ــالتقريـــر وقـــد أفـ ــة بـ أن حكومـ
ــور ــيت -   تيمــ ــذ     ليشــ ــة منــ ــوات هامــ ــدة خطــ ــذت عــ اختــ

دف الوصول إىل مشارف االكتفـاء   ٢٠٠٤نيسان/أبريل 
ــت يف تـــويل       ــريعا إضـــافيا وجنحـ ــد ســـنت تشـ ــذايت. فقـ الـ

__________ 

  )٤٧(  S/PV.4968٣و  ٢ لصفحتان، ا.  
  )٤٨(  S/2004/669 ١٥٤٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  

املســؤولية عــن أمنــها الــداخلي واخلــارجي، بينمــا اســتمرت  
إدارا العامة، ووكاالت إنفاذ القـانون التابعـة هلـا، وقواـا     

ــا ــح يف   املســـلحة مجيعهـ ــور والنضـــج. ومـــن الواضـ يف التطـ
الوقــت ذاتــه أنــه ال يــزال هنــاك الكــثري الــذي يــتعني إجنــازه   
خــالل األشــهر املتبقيــة لواليـــة البعثــة، وســيتوقف إحـــراز      

 ليشــيت - تيمــور التقــدم علــى اجلهــود املشــتركة الــيت تبــذهلا 
  والبعثة واتمع الدويل. 

 آب/ ٢٤، املعقــــــــــودة يف ٥٠٢٤ويف اجللســــــــــة   

ــر   ٢٠٠٤س أغســط ــه تقري ــس يف جــدول أعمال ، أدرج ال
األمني العـام. واسـتمع الـس إىل إحاطـة مـن األمـني العـام        
ــع    ــات مجيـ ــالم. وأدىل ببيانـ ــظ السـ ــات حفـ ــاعد لعمليـ املسـ

 ،والربتغــال ،وإندونيســيا ،أعضــاء الــس وممثلــو أســتراليا   
 باســم( وهولنــدا ،ونيوزيلنــدا ،وماليزيــا ،ليشــيت - تيمــور و

  واليابان. ،)٤٩(ورويب)ألا االحتاد

وذكر األمني العام املساعد يف عرضه لتقرير األمـني    
العام أنه باستثناء بضعة حـوادث طفيفـة وقعـت فـإن احلالـة      

ما برحت مستقرة وسلمية إىل حد كبري  ليشيت - تيمور يف 
ما يتعلق بسـري العمليـة    خالل الفترة املشمولة بالتقرير. ويف

الســلس لتسـجيل النــاخبني ألول   الدميقراطيـة، فــإن اإلجـراء  
منذ االسـتقالل تطـور مشـجع     ليشيت - تيمور انتخابات يف 

تقــدما مطــردا صــوب  ليشــيت - تيمــور أيضــا. وبينمــا حتــرز 
إىل حباجة لبعض الوقت فإا ستظل حتقيق اكتفائها الذايت، 

 - مـوارد ماليـة وبشـرية علـى حـد سـواء        - مساعدة دوليـة  
أصـدرا ومـن أجـل تعزيـز      من أجل تنفيذ التشـريعات الـيت  

__________ 

ــان   )٤٩(   ــا كــل مــن  أيــدت هــذا البي ــا ،يســلنداأو ،ألباني والبوســنة  ،وبلغاري
ــك ــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا    ،وتركيـــا ،واهلرسـ  ،ومجهوريـــة مقـ

 ،وليختنشـــتاين  ،وكرواتيـــا  ،واجلبـــل األســـود  وصـــربيا  ،نيـــاوروما
  والنرويج.
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فعالية املؤسسات الرئيسية للدولة واحلكومـة. وقـال األمـني    
العام املساعد يف معرض حديثه عن التقدم احملرز يف جماالت 
الربامج الثالثة املقررة يف والية البعثة إنه قد مت االنتـهاء مـن   
ــال إن     ــدعم اإلدارة العامــة. وق تعــيني مستشــارين مــدنيني ل

 املـوظفني املـؤهلني يف قطـاعي اإلدارة العامـة     هناك نقصا يف
ــوطين يف   ــة ويف قــــــوات الشــــــرطة والــــــدفاع الــــ   والعدالــــ

كثريا من األشخاص الذين وبالنظر إىل أن . ليشيت  -   تيمور
  وردت أمســـــاؤهم يف لــــــوائح اــــــام ال يزالــــــون خــــــارج  

مــا يتعلــق  ومل يــتم تقــدميهم إىل العدالــة يف ليشــيت - تيمــور 
ــام  جبــرائم خطــرية ارتك  ــت يف ع ــتمكن  ١٩٩٩ب ــد ال ت ، فق

عملية متابعة اجلرائم اخلطرية مـن االسـتجابة بشـكل كامـل     
للرغبات يف حتقيق العدالة للمتضررين من أعمال العنف يف 

ضمن اإلطار الـزمين احملـدود واملـوارد احملـدودة      ١٩٩٩عام 
ــزال متاحــة. وأشــار األمــني العــام املســاعد إىل أن     الــيت ال ت

ــدف   ــوات ال ــص يف    تطــوير ق ــن نق ــاين م ــزال تع ــيت ال ت اع، ال
ــديدة    ــة الشـ ــن احملدوديـ ــدات، ومـ ــب واملعـ ــدريب املناسـ التـ
للقدرات اللوجسـتية لالنتشـار، سـيظل يعتمـد علـى الـدعم       

  .)٥٠(اخلارجي من خالل تقدمي املعدات والتدريب

ورحب متكلمون باخلطوات الـيت اختـذا احلكومـة      
ــذايت خــالل اجلــزء األول     ــاء ال ــق االكتف ــة   لتحقي ــن مرحل م

التوطيد. وعلى وجه اخلصـوص، سـلطوا الضـوء علـى تـويل      
احلكومة املسؤولية عن األمن الداخلي واخلارجي، واعتمـاد  
عــدد مــن القــوانني األساســية، واخلطــوات املتخــذة يف جمــال 
ــب أمــني حقــوق اإلنســان     ــاخبني، وإنشــاء مكت تســجيل الن

 يف الوقــت نفســه إىل أوجــه القصــور يف أشــاروا والعدالــة. و
  جمال بناء القدرات.  
__________ 

  )٥٠(  S/PV.5024 ٦- ٢، الصفحات.  

وأشاد متكلمون أيضا بالـدعم املقـدم مـن البعثـة يف       
ــرة    ــة يف الفقـ ــة املبينـ ــرار  ٣جمـــاالت الـــربامج الثالثـ مـــن القـ

ــإلدارة    ). ففــي٢٠٠٤( ١٥٤٣ ــق بالــدعم املقــدم ل مــا يتعل
العامة ونظام العدالة (الربنامج األول)، أشاد بعض املمـثلني  

ــدرة   ــيت أدخلــت يف ق ــة،   بالتحســينات ال ــة اإلدارة العام وبني
إىل  )٥١(ولكن اتفقوا مع األمني العام، الذي أشار يف تقريره

أنه إضافة إىل إعداد مـوظفي اخلدمـة املدنيـة لتـويل مناصـب      
قياديــة، فمــن الضــروري أيضــا تــوفري مــوظفني مناســبني يف   

ممثــل وذكــر  .)٥٢(املســتوى املتوســط مــن املناصــب اإلداريــة 
ــدة   ــات املتحـ ــود الواليـ ــوجـ ــارين  حاجـ ــة إىل مستشـ ة ماسـ

 - تيمـــور مـــدنيني للبعثـــة لنقـــل مهـــارام إىل نظـــرائهم يف  
  .)٥٣(٢٠٠٥قبل أيار/مايو  ليشيت

ــار    ــتكلمني وأشـ ــدة مـ ــق   ،عـ ــع القلـ ــاالت إىل مـ حـ
التأخري املطولة يف جمال إقامة العدل، واتفقـوا علـى ضـرورة    
ــض     ــار بعـ ــدد، أشـ ــذا الصـ ــافية. ويف هـ ــدرات إضـ ــة قـ تنميـ

ابري الــيت اعتمــدها جملــس تنســيق شــؤون  املــتكلمني إىل التــد
ــز      ــاء مركـ ــور، إىل إنشـ ــة أمـ ــة وأدت، يف مجلـ ــام العدالـ نظـ
للتــدريب القضــائي للمســاعدة علــى تنميــة املــوارد البشــرية  

وأعــرب متكلمــون عــن  .)٥٤(الالزمـة لســري العمــل القضـائي  
ــة مــن خــالل وحــدة     تأييــدهم للمســاعدة املقدمــة مــن البعث

ســــليط الضــــوء علــــى   اجلــــرائم اخلطــــرية. ويف معــــرض ت  
االستراتيجية اليت أعـدا الوحـدة، والـيت ـدف إىل إكمـال      
األحكــــام القضــــائية الصــــادرة بشــــأن طلبــــات مــــذكرات 

__________ 

  .١١، الفقرة S/2004/669انظر   )٥١(  
  )٥٢(  S/PV.5024 (إسبانيا). ٢٠(شيلي)؛ والصفحة  ٦، الصفحة  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  
(الواليــــات  ٩(شــــيلي)؛ والصــــفحة  ٦املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٥٤(  

  (اململكة املتحدة). ١٣املتحدة)؛ والصفحة 
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ــايو   ــادرة حبلـــول أيار/مـ ضـــد مجيـــع  ٢٠٠٥االعتقـــال الصـ
حتـــل قضـــاياهم بعـــد علـــى    األشـــخاص املتـــهمني الـــذين مل

 علمـا بـأن اهليئـة قـد ال    أنـه حيـيط   ممثل شـيلي  ذكر احملكمة، 
تكون قادرة على إمتام عملـها يف الوقـت احملـدد ويف حـدود     
املوارد املتاحة حاليا وأنه ينبغي للمجلس بالتايل أال يستبعد 

ودعـا عـدة    .)٥٥(احلاجة إىل اختاذ تدابري إضافية يف املسـتقبل 
متكلمني إىل وجود درجة ما من املساءلة عن الفظـائع الـيت   

ــوا عــن قلق١٩٩٩ارتكبــت يف عــام  ــالغ إزاء ، وأعرب هــم الب
إذا كانت األحكام اليت أصـدرا مـؤخرا إحـدى حمـاكم       ما

االستئناف يف إندونيسـيا وإجـراءات احملكمـة اخلاصـة ميكـن      
أن توفر مساءلة كاملة وذات مصداقية عن التجاوزات اليت 

ودعــا الــبعض إىل اســتمرار الــدعم املقــدم مــن    .)٥٦(حــدثت
األمـني  وذكـر   .)٥٨(أو عرض تقدمي الدعم )٥٧(اتمع الدويل

العام املساعد أن األمني العـام قـد طلـب مـن مفـوض األمـم       
املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أن يعـد تقريـرا عـن التقـدم     

ــاريخ يف    ــك التـ ــىت ذلـ ــرز حـ ــة الاحملـ ــاجلرائم  عمليـ ــة بـ املتعلقـ
ــرية ــيا أو يف اخلطــ ــواء يف إندونيســ ــور ، ســ ــيت - تيمــ . ليشــ

ت علـى أسـاس   وأعرب عن اعتقـاده بأنـه ميكـن اختـاذ قـرارا     
ــة أن تتحــرك   ــة الذلــك التقريــر لكفال املتعلقــة بــاجلرائم عملي

  .)٥٩(اخلطرية إىل األمام وأال يسود اإلفالت من العقاب
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  
 ١٢تحـــدة)؛ والصـــفحة (الواليـــات امل ٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٥٦(  

(أملانيـا)؛   ١٨اململكة املتحدة)؛ والصفحة ( ١٣)؛ والصفحة (فرنسا
 ٢٧(هولنــدا، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة     ٢٦والصــفحة 

  (نيوزيلندا). ٢٩(اليابان)؛ والصفحة 
(رومانيــا)؛  ١٨(الربازيــل)؛ والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )٥٧(  

 ٢٩االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة   (هولنــدا، باســم  ٢٦والصــفحة 
  (نيوزيلندا).

  (إسبانيا). ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  
  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

ما يتعلق بالـدعم املقـدم لتطـوير إنفـاذ القـانون       ويف  
(الربنامج الثاين)، رحـب متكلمـون بالعمـل الـذي تقـوم بـه       

إىل اسـتمرار  الشرطة الوطنية، ولكنهم شددوا على احلاجـة  
ــدريب، ال ســيما يف  ــن      الت ــدر أكــرب م ــق ق ــق بتحقي ــا يتعل م

املهنيـة والنجاعــة واملســؤولية، مــع وضـع تأكيــد قــوي علــى   
  احترام حقوق اإلنسان. 

ــامج    ويف   مــا يتعلــق بــدعم األمــن واالســتقرار (الربن
الثالـــث)، رحـــب متكلمـــون باهلـــدوء النســـيب املســـتتب يف  

شدد البعض على أمهية . ويف الوقت نفسه، ليشيت - تيمور 
إيــالء االهتمــام لشــواغل مــن قبيــل التــهريب واالجتــار غــري    

  .)٦٠(القانوين واجتياز احلدود

أن الــس لـــن  إىل ممثـــل أســتراليا  أشــار  ويف حــني    
يتخــذ قــرارا قبــل تشــرين الثــاين/نوفمرب، فقــد ذكــر أن رأيــه 
الراســـخ هـــو أنـــه ينبغـــي للبعثـــة أن تواصـــل احملافظـــة علـــى 

، نظـرا ألنـه ال   ٢٠٠٥ايل حـىت أيار/مـايو عـام    تشكيلها احلـ 
يؤيد االنسـحاب املبكـر أو تقلـيص حجـم شـرطة البعثـة أو       

  .)٦١(عناصرها العسكرية

 - تيمـور  وشدد متكلمـون أيضـا علـى أمهيـة بلـوغ        
مســتوى مــن التنميــة االقتصــادية يتــيح التغلــب علــى   ليشــيت

الفقـــر والبطالـــة. ويف حـــني أكـــد متكلمـــون علـــى بـــرامج   
ة اليت تنفذها األمم املتحدة ومؤسستا بريتون وودز املساعد

ــرأي علــى     ــائيني، فقــد توافقــوا يف ال وعــدة مــن املــاحنني الثن
ــايل      ــدعم املـ ــن الـ ــد مـ ــدمي مزيـ ــدويل تقـ ــع الـ ــدة اتمـ مناشـ

، واالســتمرار يف تقــدمي ذلــك الــدعم، مــن ليشــيت -   تيمــورل
أجل تيسري انتقاهلا من مرحلة صنع السالم إىل مرحلـة بنـاء   

__________ 

(الربازيـــل)؛  ١١(شـــيلي)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٦٠(  
  (رومانيا). ١٨والصفحة 

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
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ســالم. ويف هــذا الصــدد، دعــا ممثــل باكســتان إىل دراســة   ال
إمكانية إنشاء جلنة مشتركة مؤلفة من جملس األمن والس 
ــيق    ــة للتنســـ ــة العامـــ ــاعي واجلمعيـــ ــادي واالجتمـــ االقتصـــ

  .)٦٢(ليشيت - تيمور واإلشراف على الدعم الدويل املقدم ل

، ليشـيت  - تيمـور  بالعالقـات الثنائيـة ل  يتصل ما  ويف  
ية املتكلمني عن تطلعهم إىل االنتـهاء مبكـرا مـن    أعرب غالب

وضــع اللمســات األخــرية علــى رســم احلــدود البحريــة بــني   
وأســتراليا وإىل التوصــل إىل اتفــاق بشــأن    ليشــيت - تيمــور 

تقاسم البترول ومـوارد الغـاز الطبيعـي يف املنطقـة. وأعربـوا      
عـن اعتقــادهم بــأن ذلــك مطلـب ال غــىن عنــه حــىت تــتمكن   

مـن اسـتغالل كامـل إمكاناـا االقتصـادية.       ليشيت - تيمور 
وشدد متكلمون أيضا على أمهية تعزيز العالقـة الثنائيـة بـني    

على وجه اخلصـوص،  رحبوا . وليشيت - تيمور إندونيسيا و
ــاق      ــدين يف التوصــل إىل اتف ــني البل ــل ب بالتقــدم احملــرز بالفع
ــن     ــوا عـ ــتركة، وأعربـ ــدودمها املشـ ــيني وإدارة حـ ــأن تعـ بشـ

التوصـل إىل اتفـاق ـائي حـول هـذا الشـأن يف       تطلعهم إىل 
  املستقبل القريب. 

، قـــدم األمـــني ٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٩ويف   
العام إىل الس تقريرا مرحليا عن بعثة األمم املتحدة لتقـدمي  

ــرقية  ـــي تيمـــور الشـ ــام يف  .)٦٣(الـــدعم فــــ وأورد األمـــني العـ
ــذ آب/    ــة من ــذي اســتعرض أنشــطة البعث ــره، ال أغســطس تقري

، توصـــيات مقدمـــة علـــى أســـاس اســـتنتاجات بعثـــة  ٢٠١٤
يف تشـرين   ليشـيت  - تيمور التقييم التقين املتكامل اليت زارت 

خلصــت بعثــة التقيــيم وأشــار إىل أن . ٢٠٠٤األول/أكتــوبر 
إىل أنه على الرغم مـن التقـدم البـاهر الـذي حتقـق يف مرحلـة       

ة االكتفـاء  بعد إىل عتب ليشيت - تيمور توطيد البعثة، مل تصل 
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  
  )٦٣(  S/2004/888 ١٥٤٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  

خاصـة قطاعـات املاليـة     - الذايت احلامسة. فـاإلدارة احلكوميـة   
مــا زالــت ضــعيفة وهشــة. وانتــهى       - واملصــارف والعــدل   

األمـني العــام إىل أن الوضــع علـى أرض الواقــع ال يســوغ أي   
تعــديل يف املهــام املنوطــة بالبعثــة مبوجــب قــرار جملــس األمــن   

بعثـــة يف ). وأي تغـــري يف تكـــوين وحجـــم ال٢٠٠٤( ١٥٤٣
الظـــروف الراهنـــة، مبـــا يف ذلـــك عنصـــر الشـــرطة والعنصـــر  

  العسكري، قد حيد من قدرا على النهوض مبسؤولياا.  

ــة    ــودة يف ٥٠٧٦ويف اجللســـ تشـــــرين  ١٥، املعقـــ
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه ٢٠٠٤الثــــاين/نوفمرب 

تقرير األمني العام. واستمع الس إىل إحاطة قدمها املمثل 
ــام يف  اخلــاص ل ــني الع ــور ألم ــات ليشــيت - تيم . وأدىل ببيان

ــتراليا     ــو أســ ــس وممثلــ ــاء الــ ــع أعضــ  ،وإندونيســــيا ،مجيــ
ــال ــد، ،والربتغــ ــور و وتايلنــ ــيت - تيمــ ــنغافورة، ،ليشــ  وســ

ــدا ،وماليزيــا  ،)األورويب االحتــاد باســم( وهولنــدا ،ونيوزيلن
  .)٦٤(واليابان

وقال املمثل اخلاص لألمـني العـام يف عرضـه لتقريـر       
ظلــت مســتقرة وســلمية،  ليشــيت - تيمــور مــني العــام إن األ

ــة        ــن الشــرطة التيموري ــام ضــباط م ــتثناء واحــد حــني ق باس
متوز/يوليـه يف إلقـاء القـبض     ٢٠باستخدام القوة املفرطة يف 

يف على متظاهرين سلميني، أغلبـهم مـن املقـاتلني السـابقني     
 االستقالل. إال أنه مـن األمـور املهمـة أن القيـادة     سبيل نيل

التيموريـــة قـــد اختـــذت مبـــادرات فوريـــة ملعاجلـــة تظلمـــات 
أعضـاء املقاومــة السـابقني واجلماعــات األخـرى الســاخطة.    
وذكر أنه قد أحرز مزيد من التقدم يف التحضريات إلجـراء  

__________ 

ــان    )٦٤(   ــاكــل مــن  أيــدت هــذا البي ــا ،يســلنداأو ،ألباني والبوســنة  ،وبلغاري
ــك ــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقا    ،وتركيـــا ،واهلرسـ  ،ومجهوريـــة مقـ
 ،ختنشـــتاين ولي ،وكرواتيـــا  ،واجلبـــل األســـود  وصـــربيا  ،ورومانيـــا
  والنرويج.



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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ــة     ــغر وأن اللجنـ ــة األصـ ــدات اإلداريـ ــات للوحـ أول انتخابـ
االنتخابيــة الوطنيــة تتــداول بشــأن اإلجــراءات الــيت تتــيح       

  قتراع. اال  بدء

وذكـــر يف معـــرض تناولـــه للنكســـات الـــيت وقعـــت   
خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير أنــه أبلــغ جملــس األمــن أن   
الربملان مل يتمكن من اختيار أمني حقوق اإلنسان والعدالـة  
وأنــه مل يكمــل بعــد مداوالتــه بشــأن التقــارير الــيت قدمتــها    

بني. جلنتــا شــؤون املقــاتلني الســابقني وشــؤون قــدامى احملــار 
ومل تسفر احملادثات املتعلقة بترسيم احلدود عن التوصل إىل 
اتفــاق ــائي، كمــا كــان متوقعــا مــن قبــل. وتطــرق املمثــل  
اخلاص لألمني العام إىل مسـألة تقـدمي مـرتكيب الفظـائع الـيت      

للعدالة، فقال إنه لن ميكن للعملية  ١٩٩٩ارتكبت يف عام 
كل كامل للرغبـة يف  املتعلقة باجلرائم اخلطرية االستجابة بش

الوقـت وقلـة   بالنظر إىل ضـيق  حتقيق العدالة جلميع الضحايا 
  اإلمكانيات املتاحة. 

ما يتعلق حبالة تنفيذ والية البعثة، أشـار املمثـل    ويف  
ــة       ــدريب الشــرطة الوطني ــه يف حــني اســتمر ت اخلــاص إىل أن

مـن بينـها   ، ال تزال هناك حتديات رئيسـية،  ليشيت - تيمور ل
ىل الدرايـة املهنيــة، وعـدم احتــرام بعـض املــوظفني    االفتقـار إ 

ــوة       ــدرة ق ــه يف حــني تواصــل ق ــوق اإلنســان. وذكــر أن حق
الدفاع التيمورية الشرقية النمو، ال يزال يعيـق القـوة نقـص    
املوظفني ذوي اخلربة وحمدودية القدرة اللوجستية. وإضـافة  
ــة الشــرقية ال     إىل ذلــك، فــإن أجهــزة أمــن احلــدود التيموري

  عد القدرة على إدارة شؤون احلدود مبفردها.  متلك ب

وأكد املمثل اخلاص مرة أخرى توصية األمني العام   
ــض يف     ــة أو أي خفـ ــام البعثـ ــديل يف مهـ ــداث تعـ ــدم إحـ بعـ
حجمها، وتطرق إىل ضرورة أن تركز البعثة بشكل متزايد 
على تنفيذ استراتيجيتها االنتقاليـة يف خـالل األشـهر السـتة     

هـذا الصـدد أن البعثـة تضـاعف جهودهـا      املقبلة. وذكـر يف  

لزيــادة مشــاركة التيمــوريني وأخــذهم بناصــية األمـــور يف      
العمليات الربناجمية الـثالث. وعـالوة علـى ذلـك، ذكـر أنـه       

أفرقــة عمـــل لتحديــد تـــدابري معينــة مطلوبـــة     ةل مثانيـــشــكَّ 
لالنتقـــال الســـلس مـــن عمليـــات حفـــظ الســـالم إىل البنـــاء 

  اإلمنائية املستدامة.  التقليدي للدولة واملساعدة

وأعرب متكلمون عن تأييدهم لتوصية األمني العام   
ــة باملســتوى احلــايل ملهامهــا وتشــكيلها     ــة البعث ــد والي بتمدي

ــة حـــىت    ــهر ائيـ ــتة أشـ ــرة سـ ــا لفتـ ــايو  ٢٠وحجمهـ أيار/مـ
ــة     ٢٠٠٥ ــوم البعث ــة أن تق ــى أمهي ــام عل . وشــددوا بوجــه ع

شــأا  بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية خــروج فعالــة يكــون مــن 
ضــــمان االنتقــــال الســــلس عنــــد املغــــادرة، علــــى النحــــو  

بــه يف تقريــر األمــني العــام. وذكــر ممثــل أنغــوال أن    املوصــى
هــذه االســتراتيجية ســتقوم علــى التــويل املتزايــد للتيمــوريني  
لنظم اإلدارة العامة والقضاء وإنفاذ القانون واألمن الـوطين  

ــا ــيتعني  ويف الوقـــت نفســـه .)٦٥(ومشـــاركتهم فيهـ علـــى سـ
ممثال الفلبني واململكة املتحدة، تعبئة أيضا ، كما ذكر البعثة

ــتكون     ــذين سـ ــراف الـ ــددي األطـ ــائيني ومتعـ ــركاء الثنـ الشـ
مســاعدم حامســة يف جهــود أخــرى مــن أجــل إجيــاد إطــار   

وذكــر متحــدثون   .)٦٦(للمســاعدة علــى التنميــة املســتدامة   
آخــرون أنــه ينبغــي للبعثــة أن تركــز علــى إعــداد وتنفيــذ        

ــترا تيجية اخلـــروج اخلاصـــة ـــا، بقصـــد زيـــادة متلـــك      اسـ
ــة      ــاعدة الدوليـ ــادة املسـ ــذلك زيـ ــة، وكـ ــوريني للعمليـ التيمـ
املستدامة الثنائية واملتعددة األطـراف عقـب مغـادرة البعثـة.     
وشدد ممثل نيوزيلندا بوجه خاص علـى أمهيـة االسـتراتيجية    

__________ 

  )٦٥(  S/PV/5076 ١٤، الصفحة.  
 ١٣(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة    ٩املرجـــع نفســـه، الصـــحفة     )٦٦(  

  (الفلبني). ١٦(أنغوال)؛ والصفحة 
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وأعــرب ممثــل ماليزيــا عــن   .)٦٧(االنتقاليــة يف قطــاع العدالــة
فــــاده أن األشــــهر الســــتة املقبلــــة ســــتكون حامســــة  رأي م

البعثـة تـأثري كـبري    أال يكـون النسـحاب   يتعلق بكفالة   ما  يف
. وبناء على ذلـك،  ليشيت - تيمور على حسن أداء حكومة 

ما يتعلق باعتمـاد    دعا إىل إجراء تقييم دقيق وشامل يففقد 
  .)٦٨(البلد على الذات

فرقة العاملـة  إن إنشاء األ ليشيت - تيمور وقال ممثل   
الثمانية، اليت كلفت مبهمة كفالـة إجـراء انتقـال سـلس مـن      
حفــظ الســالم وبنــاء الســالم إىل التنميــة املســتدامة، ميثــل       
مبادرة حسنة التوقيت ستسهم يف إجياد أنسـب اسـتراتيجية   

. وذكـر  )٧٠(وقد رحب ا عدد من املتكلمني ،)٦٩(للخروج
فرقـة العاملـة ميكـن    ممثل إندونيسيا أن اجلهود الـيت تبـذهلا األ  

ــة بشــكل     ــة البعث أن يــئ فرصــة تفضــي إىل اســتكمال والي
وأكد ممثل االحتاد الروسـي   .)٧١(ناجح يف إطار زمين مأمون

أنه ينبغي أن تويل البعثة أقصى اهتمام لتحضـري اسـتراتيجية   
  .)٧٢(االنسحاب

ورحــب كــثري مــن املــتكلمني بتعزيــز العالقــات بــني   
ــيما  والـــدول األ ليشـــيت - تيمـــور  ــة، ال سـ خـــرى يف املنطقـ

إندونيسيا، وأعربوا عن أملـهم يف إحـراز املزيـد مـن التقـدم      
__________ 

  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  
  .١٨سه، الصفحة املرجع نف  )٦٩(  
ــبني)؛ والصــفحة   ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )٧٠(   ــبانيا)؛  ١٨(الفل (إس

 ٢٩(اليابان)؛ والصـفحة   ٢٨(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 
  (نيوزيلندا).

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢(  

مع إندونيسيا وأسـتراليا يف وضـع الصـيغة النهائيـة للحـدود      
  البحرية وترسيم احلدود الربية. 

ــة    ــودة يف ٥٠٧٩ويف اجللســـ تشـــــرين  ١٦، املعقـــ
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه مـرة    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

تقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحـدة للـدعم يف    أخرى
ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) انتباه  .)٧٣(تيمور الشرقية

 تللتصــويبعــد ذلــك طــرح  ،)٧٤(الــس إىل مشــروع قــرار 
ــواعتمــد باإلمجــاع و  ــرار  ب  ١٥٧٣دون مناقشــة بوصــفه الق

  : يلي  ما الذي قرر به الس مجلة أمور منها ،)٧٥()٢٠٠٤(

ــ   ــدمي الـــدعم يف      قـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة بعثـــة األمـ ــد واليـ   رر متديـ
 أيـــار/ ٢٠مـــدا ســـتة أشـــهر حـــىت    ليشـــيت لفتـــرة ائيـــة    -تيمـــور 

  ؛  ٢٠٠٥  مايو

قرر أيضا إبقاء املهام احلالية للبعثـة وهيكلـها وحجمهـا علـى     و  
ــها         ــن واليت ــام الرئيســية م ــة بإكمــال امله ــا يســمح للبعث ــه مب ــا هــي علي م

  حتققت حىت اآلن؛ وتوطيد املكاسب اليت

طلــب إىل البعثــة التركيــز بشــكل متزايــد علــى اســتراتيجية       و  
خروجهــا، وذلــك بوجــه خــاص لكفالــة زيــادة مشــاركة التيمــوريني يف   

  ااالت الربناجمية الثالثة للبعثة وتبنيهم هلا؛

ليشـــيت  -حـــث دوائـــر املـــاحنني علـــى مواصـــلة مـــد تيمـــور  و  
  باملساعدات اليت ال غىن عنها؛  

ــث،و   ــة     حـ ــدة اإلمنائيـ ــم املتحـ ــاالت األمـ ــاص، وكـ ــه خـ بوجـ
واإلنسانية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، علـى الشـروع فـورا يف    

ــة   -التخطــيط لالنتقــال علــى حنــو ســلس، يف تيمــور    ليشــيت، مــن عملي
  حلفظ السالم إىل إطار للمساعدة على حتقيق التنمية املستدامة.  

  

__________ 

  )٧٣(  S/2004/888.  
  )٧٤(  S/2004/901.  
ولكنـــها جللســـة ايف للمشـــاركة ليشـــيت  -  دعيـــت ممثلـــة تيمـــور    )٧٥(  

  ببيان.  تدل  مل
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جملــــس  ) الــــذي اختــــذه٢٠٠٥( ١٥٩٥القــــرار   

 نيسـان/  ٢٨املعقودة يف  ٥١٧١األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٥أبريل 

، قــدم األمــني العــام إىل ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٨يف   
الس تقريرا مرحليا عـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم       

ــور الشــرقية   ـــي تيم ــر    .)٧٦(فـــ ــام يف التقري ــني الع  أوصــى األم

ــة لألمــم املتحــدة ذات هيكــل    ــرة  باالحتفــاظ ببعث مصــغر لفت
تصل إىل اثين عشـر شـهرا، أي حـىت العشـرين مـن أيار/مـايو       

ــالنظر إىل أن ، ٢٠٠٦عــام  ــة ميكــن أن خيلــف   ب ســحب البعث
ــى حســن أداء       ــد واســتقراره، وعل ــن البل ــى أم ــرا ســلبيا عل أث

  مؤسسات الدولة.  

ــودة يف ٥١٣٢ويف اجللســة    شــباط/فرباير  ٢٨، املعق
قرير األمـني العـام.   ، أدرج الس يف جدول أعماله ت٢٠٠٥

واستمع الس إىل إحاطة قدمها املمثل اخلاص لألمـني العـام   
. وأدىل ببيانـات مجيـع الـدول األعضـاء يف     ليشيت - تيمور يف 

ــس وممثلــو أســتراليا    ،وتايلنــد ،والربتغــال ،وإندونيســيا ،ال
 االحتــاد باســم( ولكســمربغ ،وســنغافورة ،ليشــيت - تيمــور و

  .)٧٨(نداونيوزيل ،)٧٧()األورويب

وقــال املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف عرضــه لتقريــر   
األمني العام إنه قـد حتقـق تقـدم ملمـوس بـإجراء االنتخابـات       
احمللية وتعزيز العالقات من البلدان ااورة وبنـاء املؤسسـات   
ــر تلــك التحــديات مــدعاة     ــه ذكــر أن أكث ــة. إال أن الدميقراطي

__________ 

  )٧٦(  S/2005/99 ١٥٧٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  
ــان   أيــدت  )٧٧(   ــاكــل مــن  هــذا البي ــا ،يســلنداأو ،ألباني والبوســنة  ،وبلغاري

ــابقا  ،واهلرســـك ــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية سـ ــا ،ومجهوريـ  ،ورومانيـ
  والنرويج. ،وكرواتيا ،واجلبل األسود وصربيا

ليشيت الوزيــــر األقــــــدم ووزيــــــر الشـؤون اخلارجيـة      -  تيمورمثَّل    )٧٨(  
  .فيها والتعاون

لقــة بترســيم احلــدود لبــذل اجلهــود يتمثــل يف املفاوضــات املتع
ــة        ــة العامل ــا األفرق ــيت توصــلت إليه ــائج ال ــا للنت ــة. ووفق الربي
االنتقالية، ال تزال هنـاك حتـديات رئيسـية يف أربعـة جمـاالت،      
هــي: األمــن واالســتقرار؛ وتنميــة قــدرات الشــرطة؛ واإلدارة  
العامـــة ونظـــام العدالـــة؛ وحقـــوق اإلنســـان وتعزيـــز احلكـــم  

مجيــع هــذه اــاالت يف حالــة مــا وبــالنظر إىل أمهيــة الرشــيد. 
بعد الصراع، ذكر املمثل اخلاص لألمني العـام أنـه إذا قامـت    

ــع ضــباط االتصــال العســكر     ني ياألمــم املتحــدة بســحب مجي
وضـــباط الشـــرطة لـــدى انتـــهاء واليـــة البعثـــة، فقـــد تواجـــه  

ــور ــو      ليشــيت -   تيم ــا يف مســارها حن ــذر جتاوزه ــديات يتع حت
  السالم واالستقرار.  

قد أيد توصية األمـني العـام بتمديـد واليـة     ولذلك ف  
أيار/مــــايو  ٢٠شــــهرا، حــــىت  ١٢البعثــــة ملــــدة تصــــل إىل 

وذكر ، ولكن مع خفض عددها بالشكل املناسب، ٢٠٠٦
ــدر      ــواىل يف املســتقبل ق ــرة إذا ت ــه ميكــن تقصــري هــذه الفت أن

  .)٧٩(كاف من الدعم الثنائي واملتعدد األطراف

ــل     ــد  ا ليشــيت - تيمــور وناشــد أيضــا ممث لــس متدي
مــا يتعلــق بضــباط االتصــال العســكريني،  واليـة البعثــة. ويف 

أن هنــاك حاجــة إىل وجــودهم  ليشــيت - تيمــور ذكــر ممثــل 
ــلة تـــدريب وحـــدة حـــرس احلـــدود التيمـــوريني وأن    ملواصـ
وكاالت األمن الوطنية ليست يف وضع يتيح ضمان سالمة 
وأمـــن ضـــباط االتصـــال. ويف الوقـــت نفســـه، أعـــرب عـــن 

ملناقشـة الترتيبـات مـع أي بلـد يف املنطقـة يعـرض        استعداده
يرغب يف عـرض ترتيبـات احتياطيـة لإلجـالء وأي دعـم        أو

مـــا يتعلـــق بتـــدريب ضـــباط الشـــرطة  لوجســـيت آخـــر. ويف
التيموريـــة، رأى املمثـــل أنـــه مـــن األساســـي إبقـــاء مـــدريب  

ـــ   ــيس مــن     ٦٢الشــرطة ال ــيت ل ــذين نشــروا يف اــاالت ال ال
__________ 

  )٧٩(  S/PV.5132 ٦- ٢، الصفحات.  
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دمي مساعدة متعددة األطراف وثنائية. املرجح فيها حاليا تق
ــارين املــدنيني،       ــى املستش ــق عل ــر نفســه ينطب ــال إن األم وق
الــــذين توجــــد حاجــــة إلــــيهم لتعزيــــز القــــدرة املؤسســــية  

أن  ليشـيت  - تيمور ملؤسسات الدولة. وإذا كان يتعني على 
تعــول حصــريا علــى التمويــل الثنــائي، فــإن احلالــة ســتكون   

ان تشــغيل مؤسســاا وبنــاء مــا يتعلــق بضــم كئيبــة جــدا يف
الــس علمــا بــاجلهود   يف بيانــه فأحــاط   ىقــدراا. ومضــ 

ــيت تبـــذهلا حكومـــ  ــتركة الـ ــم  ة بلـــدهاملشـ ــيا حلسـ وإندونيسـ
البالغــات املتعلقــة بانتــهاكات حقــوق اإلنســان املرتكبــة يف 

وقال إن مباحثات ترسيم احلـدود بـني البلـدين     ١٩٩٩عام 
يف  ٩٦ســيم حنــو  أحــرزت تقــدما يف زمــن قياســي، ومت تر   

املائــة مــن احلــدود. وقــال يف معــرض حديثــه عــن اللجنــة        
اجلديدة لتقصـي احلقـائق واملصـاحلة إن هـذه املبـادرة فريـدة       
من نوعهـا ألـا املـرة األوىل يف التـاريخ املعاصـر الـيت يقـرر        
ــائل        ــع مس ــامال م ــزاع ســابق أن يتع ــا يف ن ــدان كان ــا بل فيه

ــي احل     ــتركة لتقصــ ــة مشــ ــالل جلنــ ــن خــ ــف مــ ــائق العنــ قــ
  .)٨٠(واملصاحلة

 - تيمـور  وأقر متكلمـون بالتقـدم امللمـوس احملـرز يف       
يف الوقـت نفسـه أن   ذكروا ، ولكنهم ١٩٩٩منذ عام  ليشيت

هذا التقدم ليس كافيـا، ورأوا أنـه مـن الضـروري أن تسـتمر      
ــد   ــة بعـ ــاعدة الدوليـ ــايو  ٢٠املسـ ــيما   ، وال٢٠٠٥أيار/مـ سـ

ت األمن. ويف هـذا  لإلدارة العامة واملؤسسات القضائية وقوا
حييطـون علمـا     الصدد، ذكر عـدة مـتكلمني أـم يؤيـدون أو    

بــاقتراح األمــني العــام متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة ســنة   
وأعربت عـدة وفـود عـن تأييـدها      .)٨١(أخرى بتشكيل أصغر
__________ 

  .١٢-٦ لصفحاتاملرجع نفسه، ا  )٨٠(  
(االحتاد  ١٥- ١٤(اليابان)؛ والصفحتان  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

ــتني)؛ والصــفحة   ١٥الروســي)؛ والصــفحة   ــان)؛  ١٨(األرجن (اليون
 ٢١)؛ والصـفحة  ئـر (اجلزا ٢٠(الفلـبني)؛ والصـفحة    ١٩والصفحة 

 

ــتمرار وجــود األمــم املتحــدة، وشــدد     علــى ضــرورة   تالس
طـار التنميـة   االنتقال السـلس مـن مرحلـة حفـظ السـالم إىل إ     

وذكــر ممثــل  .)٨٢(املســتدامة الــذي يركــز علــى بنــاء القــدرات
اململكة املتحدة أن البعثـة الـيت سـتخلف البعثـة احلاليـة ينبغـي       
ــزا، وأن     ــر تركي أن تكــون بعثــة سياســية أصــغر حجمــا وأكث

ــذ    ــة للتنفي  .)٨٣(تكــون هلــا اســتراتيجية خــروج واضــحة وقابل

البعثة على النحو املقرر ودعا ممثل الواليات املتحدة إىل إاء 
ــه مل يعــد هنــاك ديــد   ٢٠٠٥يف أيار/مــايو  ، علــى أســاس أن

ــظ     ــة حلفـ ــود عمليـ ــتدعي وجـ ــدوليني يسـ ــن الـ ــلم واألمـ للسـ
السالم. وأعـرب عـن اسـتعداده لتقصـي إمكانيـة إنشـاء بعثـة        

  .)٨٤(سياسية خاصة ملدة حمددة وحمدودة

ما يتعلق بااالت اليت تتطلب دعمـا مسـتمرا،    ويف  
ب عدد من املتكلمني عن قلق بالغ إزاء حمدودية التقدم أعر

ــني إندونيســيا       ــيم احلــدود الربيــة املشــتركة ب ــرز يف ترس احمل
. ويف حـــني أشـــاد عـــدد مـــن املـــتكلمني  ليشـــيت - تيمـــور و

بتحسن العالقات بني البلدين، فقد حثوا كال البلدين علـى  
التوصل إىل اتفـاق ـائي يف أقـرب وقـت ممكـن، ممـا يـؤدي        

حتسني إدارة ومراقبة احلـدود. ورحـب متكلمـون أيضـا      إىل
بإنشــاء جلنــة ثنائيــة لتقصــي احلقــائق والصــداقة للتعامــل مــع 

، ١٩٩٩انتــهاكات حقــوق اإلنســان الــيت ارتكبــت يف عــام 
__________ 

ــ( ــة تن ــنن)؛ والصــفحة  ٢٧زانيا املتحــدة)؛ والصــفحة ـمجهوري  ٣٠(ب
(ســنغافورة)؛  ٣١(لكسـمربغ، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة  

  (تايلند). ٣٧(الربتغال)؛ والصفحة  ٣٣والصفحة 
(اململكـــة  ١٥(اليابـــان)؛ والصـــفحة  ١٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٨٢(  

(الربازيـــل)؛  ٢٢لـــدامنرك)؛ والصـــفحة (ا ١٧املتحـــدة)؛ والصـــفحة 
(فرنســــا)؛  ٢٦(الواليــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحة  ٢٣والصــــفحة 
  (نيوزيلندا). ٣٩(أستراليا)؛ والصفحة  ٢٩والصفحة 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  
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تأييـــدهم للجنـــة اإلعــراب عـــن  ويف هــذا الصـــدد، كـــرروا  
ــن      ــد م ــام الستكشــاف مزي ــيت أنشــأها األمــني الع اخلــرباء ال

  ملسألة اإلفالت من العقاب. السبل للتصدي 

نيسـان/أبريل   ٢٨، املعقـودة يف  ٥١٧١ويف اجللسة   
، وجــه الــرئيس (الصــني) انتبــاه الــس إىل تقريــر      ٢٠٠٥

األمني العام عن بعثة األمم املتحدة لتقدمي الـدعم يف تيمـور   
ــرقية ــرار  )٨٥(الشـ ــروع قـ ــد اعت .)٨٦(وإىل مشـ ــك  مـ ــد ذلـ بعـ

ــر   ١٥٩٩ار باإلمجــــــاع وبــــــدون مناقشــــــة بوصــــــفه القــــ

  : يلي  ما الذي قرر به الس مجلة أمور منها ،)٨٧()٢٠٠٥(

ليشــيت  - قــرر إنشــاء بعثــة سياســية خاصــة للمتابعــة يف تيمــور   
ليشـيت، تظـل    - ملدة سنة واحدة، هـي مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور     

  ؛  ٢٠٠٦مايو  أيار/ ٢٠ليشيت لغاية  -يف تيمور 

  حــــــدة يف قــــــرر أيضــــــاً أن يضــــــطلع مكتــــــب األمــــــم املتو  
ليشــيت بالواليــة التاليــة: (أ) دعــم إنشــاء مؤسســات الدولــة         - تيمــور 

مستشـارا مـدنيا؛ (ب) دعـم     ٤٥احليوية من خالل توفري عدد يصل إىل 
ــرط   ــاز الشـ ــوير جهـ ــلة تطـ ــل إىل    مواصـ ــدد يصـ ــوفري عـ ــالل تـ ــن خـ ة مـ

مستشـارا لشـؤون الشـرطة، ودعــم تطـوير وحـدة حراسـة احلــدود،        ٤٠
مستشـارا آخـرين، ميكـن أن يكـون      ٣٥إىل من خالل توفري عدد يصـل  

ــى احتــرام       ١٥ ــدريب عل ــهم مستشــارين عســكريني؛ (ج) تــوفري الت من
قواعد احلكم الدميقراطي وحقوق اإلنسان من خـالل تـوفري عـدد يصـل     

ــدم       ١٠إىل  ــوق اإلنســان؛ (د) رصــد واســتعراض التق ــوظفي حق ــن م م
  احملرز يف الفقرات (أ) إىل (ج) أعاله.

  
__________ 

  )٨٥(  S/2005/99.  
  )٨٦(  S/2005/267.  
ولكنـــها  اجللســـة  يفللمشـــاركة  ليشـــيت  -  دعيـــت ممثلـــة تيمـــور    )٨٧(  

  ببيان.  تدل  مل

) الذي اختـذه جملـس   ٢٠٠٦( ١٦٧٧ القرار  
املعقـــــــودة يف  ٥٤٣٦األمـــــــن يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٦أيار/مايو   ١٢

ــايو  ١٢يف    ــام إىل  ٢٠٠٥أيار/مــ ــني العــ ــدم األمــ ، قــ
الس تقرير اية واليـة بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف تيمـور       

الذي استعرض فيه األنشـطة الـيت قامـت ـا البعثـة       )٨٨(الشرقية
ــؤرخ     ــره الســـابق املـ ــذ تقريـ  )٨٩(٢٠٠٥شـــباط/فرباير  ١٨منـ

ووصـــف األعمـــال التحضـــريية لتنفيـــذ واليـــة مكتـــب األمـــم  
  ليشيت. - املتحدة يف تيمور

ــة    ــودة يف  ،٥١٨٠ويف اجللســـ ــايو  ١٦املعقـــ أيار/مـــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥
. واستمع الس إىل إحاطـة مـن   ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٢املؤرخ 

املسـاعد لعمليـات حفـظ السـالم. وأدىل ببيانـات      األمني العـام  
 ،وإندونيســيا ،مجيــع أعضــاء الــس وممثلــو كــل مــن أســتراليا  

ــاد   ،ليشـــيت - وتيمـــور ،والربتغـــال ولكســـمربغ (باســـم االحتـ
  وماليزيا.، )٩٠(األورويب)

لتقريـر األمـني    هيف عرض ،وسلط األمني العام املساعد  
سياسـية، مـن قبيـل    العام، الضوء على بعض أبـرز التطـورات ال  

إجراء انتخابات حمليـة سـلمية ومنظمـة يف املقاطعـات الشـرقية      
ــد، ومواصــلة حتســني العالقــات بــني تيمــور    ليشــيت  - مــن البل

يــربر وقــوع حادثــة حدوديــة  واســتدرك قــائال إنوإندونيســيا. 
احلاجــة املتواصــلة إىل وجــود األمــم املتحــدة لتيســري   مــع ذلــك

ــني وحــدة حراســة احلــدو    ــل ب د واجلــيش اإلندونيســي.  التفاع
__________ 

  )٨٨(  S/2005/310 ١٥٧٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.( 

  )٨٩(  S/2005/99. 

ــا  أيـــد  )٩٠(   ــن ألبانيـ ــان كـــل مـ ــلنداأو ،البيـ ــا ،يسـ ــا ،وبلغاريـ  ،وتركيـ
ــا ،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا   ،وصــربيا ،وروماني

 وكرواتيا. ،واجلبل األسود
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وحدة التدخل السريع ال تزال تعتمد إىل حـد   كذلك، قال إن
كبري على نصائح عنصر الشرطة املدنيـة التابعـة للبعثـة. ورغـم     
تعزيــز تــويل اجلهــات احملليــة زمــام األمــور وإحــراز املزيــد مــن    

 - التقــدم صــوب توطيــد دعــائم مؤسســات الدولــة يف تيمــور  

ــزال عمــل اجلهــ   ــدعم   ليشــيت، ال ي ــى ال ــد عل از القضــائي يعتم
أن إجالء قـوات البعثـة    ذكراملقدم من املستشارين الدوليني. و

  .)٩١(املتحدة  ميكن أن تكون له آثار على أمن موظفي األمم

ــاء         ــدم احملــرز أثن ــام بالتق ــون بوجــه ع ورحــب املتكلم
مبــا يف ذلــك إجــراء انتخابــات  املرحلــة النهائيــة لتوطيــد البعثــة،

ــلمية؛ وحتســـني ا ــة   سـ ــاورة، وخباصـ ــدول اـ ــع الـ ــات مـ لعالقـ
إندونيسيا؛ وتعزيـز األمـن؛ وإحـراز تقـدم يف بنـاء املؤسسـات؛       
والنهوض بالدميقراطية وحقوق اإلنسـان. ومـع ذلـك، أشـاروا     
إىل أنـه ال يـزال هنـاك الكـثري الـذي يـتعني القيـام بـه، إذا كـان          

ا ليشيت أن حتقق االكتفاء الذايت املسـتدام. وقـالو   - على تيمور
 ،إم يتطلعون إىل تقرير جلنـة اخلـرباء الـيت عينـها األمـني العـام      

مشددين على ضرورة مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب وإحالـة      
ــام    ــرائم اخلطـــرية الـــيت اقترفـــت يف عـ إىل  ١٩٩٩مـــرتكيب اجلـ

إىل أن التقريــر سيصــدر بعــد إغــالق البعثــة،   وبــالنظرالعدالــة. 
صـفية وحـدة اجلـرائم    فقد أيد ممثـل الواليـات املتحـدة إرجـاء ت    

ــة     ــيات جلنـ ــر يف توصـ ــس النظـ ــىن للمجلـ ــرية إىل أن يتسـ اخلطـ
وأعـرب ممثـل الفلـبني عـن اعتقـاده بـأن مثـة فرصـة          .)٩٢(اخلرباء

ــة اخلــرباء وعمــل جلنــة احلقيقــة     كــبرية للتكامــل بــني عمــل جلن
__________ 

  )٩١(  S/PV.5180 ٦-٢، الصفحات. 

 .١٤و  ١٣ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٩٢(  

بــني ، وشــجع متكلمــون آخــرون علــى التنســيق  )٩٣(والصــداقة
    .)٩٤(ةمن أجل ضمان حتقيق العدال اللجنتني

وسلط ممثل إندونيسيا الضوء على مسـؤولية كـل مـن      
البلدين عن التصدي النتـهاكات حقـوق اإلنسـان املبلـغ عنـها      

يف إطار جلنة احلقيقة والصداقة الـيت يعتقـد أـا     ١٩٩٩يف عام 
تبقى اآللية املثلى إلجيـاد حـل مقبـول. وأعـرب عـن تطلعـه إىل       

خلــرباء يف عمــل جلنــة اإلســهامات اإلجيابيــة الــيت تقــدمها جلنــة ا
  .)٩٥(احلقيقة والصداقة يف طي صفحة هذه املسألة العالقة

ضـــافة إىل ذلـــك، شـــدد متكلمـــون علـــى ضـــرورة  إو  
ليشــيت وإندونيســيا،  - مواصــلة حتســني العالقــات بــني تيمــور 

وتعزيزهــا. وســلموا  ،ليشــيت وأســتراليا - وكـذلك بــني تيمــور 
وا خبالفـــة باســـتمرار احلاجـــة إىل املســـاعدة الدوليـــة، ورحبـــ    

ــة   ،املكتــب ــه علــى بنــاء الســالم والتنمي  ،الــذي يركــز اهتمامات
للبعثة. وأشار ممثل اململكة املتحدة إىل أنـه، مـع إنشـاء مكتـب     

ليشـــيت، انتقلـــت أنشـــطة األمـــم  - األمـــم املتحـــدة يف تيمـــور
ليشـــيت إىل مرحلـــة جديـــدة وأصـــبحت  - املتحـــدة يف تيمـــور

دة تركيــز أنشــطتها   نــها مــن إعــا  املنظمــة اآلن يف موقــف ميكّ 
وجهودهــا علــى اــاالت الــيت مــا زال شــعب تيمــور الشــرقية  

 نوأعرب ممثـل الصـني عـ    .)٩٦(مساعدة موجهة إىلفيها  حيتاج
ليشـيت   - األمل يف أن يكون مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور    

يتعلق باجتاهـه وأن يركـز علـى جتربـة      ما واضحا من البداية يف
ــرى لضـــ    ــارات أخـ ــل ومهـ ــق إدارة  إدارة النقـ ــاء فريـ مان إنشـ

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  

 ١٥الصـــــفحة و(رومانيـــــا)؛  ١١املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٩٤(  
غ، باســـــــــم (لكســـــــــمرب ٢٢(األرجنـــــــــتني)؛ والصـــــــــفحة 

 األورويب).  االحتاد

 .٢٥ و ٢٣ اتنفسه، الصفح املرجع  )٩٥(  

 .١٦نفسه، الصفحة املرجع   )٩٦(  
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ويف الوقــت  .)٩٧(تيمـوري مهـين مسـتقل متامــا يف موعـد مبكـر     
نفســه، شــدد بعــض املــتكلمني علــى ضــرورة تــأمني املســاعدة   
الثنائيــة واملتعــددة األطــراف عــالوة علــى الــدعم الــذي يقدمــه   

  .)٩٨(املكتب

ــاك        ــون هنــ ــب أن تكــ ــه جيــ ــان أنــ ــل اليابــ ورأى ممثــ
ت حفظ السالم وأنه ينبغـي  استراتيجيات واضحة إلمتام عمليا

ــألة يف    ــذ تلـــك املسـ ــات أن تأخـ ــة هلـــذه العمليـ للبلـــدان املتلقيـ
االعتبار وأن تبذل قصاراها لتحقيق االكتفـاء الـذايت. وأعـرب    
عن أمله، وقد أثىن علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة يف       

ليشـيت، أن تضـاعف عمليـات أخـرى حلفـظ السـالم        - تيمور
ــذ وال  ــا الســتراتيجيات إجنــاز تناســب   جهودهــا لتنفي ياــا وفق

. وأيــدت ممثلــة الــدامنرك   )٩٩(احلــاالت اخلاصــة ــا يف امليــدان   
النهج القائم على تويل األمور على الصعيد الوطين، وهـو ـج   

ليشـيت، ولـذا رحبـت     - يضع دفة القيادة بأيدي شعب تيمـور 
بتخفـــيض عـــدد خـــرباء األمـــم املتحـــدة الـــدوليني يف غضـــون  

قبلة إلفساح اال أمـام التيمـوريني السـتالم مقاليـد     األشهر امل
  .)١٠٠(احلكم

ليشـيت مـن جديـد، مـع اإلشـارة       - وأكد ممثل تيمـور   
يف الوقت نفسه إىل عدم الـنص علـى تـوفري قـوة أمنيـة مـؤازرة       

ــرار  ــدرات   ٢٠٠٥( ١٥٩٩يف القـ ــة قـ ــدم كفايـ ــراره بعـ ) وإقـ
حبمايـة   بلده، التزام بلده بإحالل السالم واالستقرار، وكـذلك 

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  

(مجهوريـة   ١٠)؛ والصـفحة  (الفلـبني  ٦املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٨(  
ــفحة    ــدة)؛ والصـ ــا املتحـ ــفحة   ١١ترتانيـ ــا)؛ والصـ  ٢١(رومانيـ

ــفحة   ــتراليا)؛ والصـــ ــم ٢٢(أســـ ــمربغ، (لكســـ ــاد  باســـ االحتـــ
 ٢٧(ماليزيـــــــــا)؛ والصـــــــــفحة  ٢٦)؛ والصـــــــــفحة األورويب

 (الربتغال).

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٠(

 موظفي األمم املتحدة. وأكد من جديد التزام كل مـن تيمـور  

ــة    - ــيت هــي موضــع ليشــيت وإندونيســيا حبــل املســائل العالق  ال
كانــت تــدرس  ة بلــدهاهتمــام مشــترك. وأشــار إىل أن حكومــ 

 ــدفبعنايــة املقترحــات األســترالية املتعلقــة باحلــدود البحريــة 
  .)١٠١(التوصل إىل اتفاق عادل ومنصف

ــام  ٢٠٠٥آب/أغســـطس  ١٨يف و   ، قـــدم األمـــني العـ
 - تقريـــرا مرحليـــا عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف تيمـــور      

تنــاول فيــه التطــورات الرئيســية الــيت حــدثت علــى   )١٠٢(ليشــيت
أرض الواقــع منــذ انتــهاء واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف  

ووصف األنشطة الـيت يضـطلع ـا مكتـب      )١٠٣(تيمور الشرقية
  ليشيت منذ إنشائه. - تيموراألمم املتحدة يف 

آب/أغســطس  ٢٩املعقــودة يف  ،٥٢٥١ويف اجللســة   
، أدرج الس تقريـر األمـني العـام يف جـدول أعمالـه.      ٢٠٠٥

واستمع الس إىل إحاطة قـدمها املمثـل اخلـاص لألمـني العـام      
ليشــيت. وأكــد املمثــل اخلــاص، يف عرضــه لتقريــر   - يف تيمــور

ليشـيت ظلـت هادئـة     - امة يف تيمـور األمني العام، أن احلالة الع
ليشيت وإندونيسـيا،   - ومستقرة، كما أن العالقات بني تيمور

ليشيت وأستراليا آخـذة يف التحسـن. وأفـاد بـأن      - وبني تيمور
بزمـــام  اإلمســـاكالنظـــراء التيمـــوريني عـــززوا مـــن إحكـــامهم 

املســؤوليات الوظيفيــة نتيجــة للــدعم الــذي قدمــه املستشــارون  
املؤسسات األساسية للدولة. بيد أن هنـاك افتقـارا    املدنيون إىل

إىل احلد األدىن مـن القـدرات الوطنيـة يف قطاعـات متخصصـة      
وتتسم بصبغة فنية عالية من قبيل العدل والشؤون املالية. وقـد  
بـــدأ مستشـــارون يف جمـــال تـــدريب الشـــرطة برناجمـــا تـــدريبيا  
لوحدة دوريات احلـدود، ومت تعـيني مـوظفني لشـؤون حقـوق      

__________ 

 .٢٨ و ٢٧نفسه، الصفحتان  املرجع  )١٠١(

)١٠٢(  S/2005/533 ١٥٩٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.( 

)١٠٣(  S/2005/310. 
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اإلنسان من أجل تعزيز قدرات املؤسسـات احلكوميـة الوطنيـة    
على محاية حقوق اإلنسـان وتعزيزهـا علـى مجيـع املسـتويات.      

ســجالت اجلــرائم اخلطــرية قــد   وذكــر أن اتفاقــا بشــأن حفــظ 
العملية املتعلقة باجلرائم اخلطـرية.   أن اختتمتبعد اآلن نوقش 

أمنيــة تابعــة وأوضــح ممثــل األمــني العــام أنــه بعــدم وجــود قــوة  
لألمــم املتحــدة، فــإن أمــن وســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة        
ســـيظالن مصـــدر قلـــق وحتـــديا يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف 

  .)١٠٤(ليشيت - تيمور

، قـــدم األمـــني  ٢٠٠٦كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٧ويف   
ــب    ــن املكت ــا ع ــرا مرحلي ــام تقري ــة   أوجــز )١٠٥(الع ــه، يف مجل في
 املكتـب إىل رحلـة وجـود   مأمور، اخلطط اجلارية لالنتقال مـن  

ــة وجــود إطــار  ــة املســتدامة. و  مرحل ــال إن للتنمي الوضــع يف ق
بـالرغم مـن اإلجنـازات الالفتـة للنظـر الـيت        ،البلد ال يزال هشـا 

. فمؤسسـات الدولـة   ١٩٩٩ليشيت منذ عـام   - حققتها تيمور
ــة، ال  ــة األمهي ــزال ضــعيفة     البالغ ــة، ال ت ســيما يف قطــاع العدال

ري إىل االفتقــار إىل املــوارد البشــرية  ويعــزى ذلــك إىل حــد كــب 
املتســـمة بالكفـــاءة، وســـيتطلب جتـــذير احلوكمـــة الدميقراطيـــة 

األمـني العـام    أعـرب وحقوق اإلنسان يف البلد وقتـا. ولـذلك،   
جازمـا بأنـه علـى الـرغم مـن أن مسـتقبل        ه اعتقـادا تقـاد عن اع

ــإن اتمــع       ــه، ف ــد الشــعب التيمــوري وحكومت ــى بي ــد يبق البل
 أيــار/ ٢٠ليشــيت بعـد   - غـي أن يظــل معنيـا بتيمـور   الـدويل ينب 

، عنــدما تنتــهي واليــة مكتــب األمــم املتحــدة يف   ٢٠٠٦مــايو 
  ليشيت. - تيمور

كـــــــانون   ٢٧املعقـــــــودة يف   ٥٣٥١ويف اجللســـــــة    
ــاير  ــر   ٢٠٠٦الثاين/ينـ ــه تقريـ ــدول أعمالـ أدرج الـــس يف جـ

ه األمني العام. ووجـه الـرئيس (مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة) انتبـا      
__________ 

)١٠٤(  S/PV.5251٥-٢ت ، الصفحا. 

)١٠٥(  S/2006/24 ١٥٩٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.( 

ــة   ــالة مؤرخـ ــاير  ٢٠الـــس إىل رسـ ــانون الثاين/ينـ  ٢٠٠٦كـ
ليشـيت يطلـب فيهـا إنشـاء      - موجهة مـن رئـيس وزراء تيمـور   

ــمليشـــيت  - مكتـــب سياســـي خـــاص يف تيمـــور  ــر  يضـ عناصـ
املســـــاعدة االنتخابيـــــة واملستشـــــارين املـــــدنيني وتـــــدريب     

واستمع الس إىل إحاطة قدمها املمثـل اخلـاص    .)١٠٦(الشرطة
ليشـيت. وأدىل ببيانـات مجيـع أعضـاء      - ام يف تيمـور لألمني الع

ــتراليا    ــن أس ــو كــل م ــس وممثل ــابوا ،ال ــدة  - وب ــا اجلدي  ،غيني
ــال ،والربازيـــل ــور ،والربتغـ ــم  ،ليشـــيت - وتيمـ ــا (باسـ والنمسـ

  .)١٠٧(االحتاد األورويب)

لتقريـر األمـني العـام،     هيف عرضـ  ،املمثل اخلاص وذكر  
ــابعني مل  ــم املتحـــدة يف  أن املستشـــارين املـــدنيني التـ كتـــب األمـ

ــور ــية     - تيمـ ــة املاضـ ــهر اخلمسـ ــالل األشـ ــوا خـ ــيت عجلـ ليشـ
ــن      ــراءهم مــ ــة، وأن نظــ ــارات واملعرفــ ــل املهــ ــودهم لنقــ جبهــ
ــام     ــى أداء واجبـ ــرب علـ ــدرة أكـ ــرون اآلن قـ ــوريني يظهـ التيمـ

ــواســتعدادا أكــرب ل ــام ب ــة يف  لقي ذلك. غــري أن القــدرات الوطني
العدالــة والتمويــل، ال تــزال اــاالت العاليــة التقنيــة، مــن قبيــل 

ــاري     ــدعم االستشـ ــح أن الـ ــن الواضـ ــبح مـ ــدا، وأصـ ــة جـ قليلـ
ــة   والـــدويل،  ــا طيلـ ــيكون الزمـ ــالني، سـ ــذين اـ ــة يف هـ خباصـ

ســنوات قادمــة. وعــالوة علــى ذلــك، أكــد املمثــل اخلــاص أن   
أنشطة حقوق اإلنسـان حتتـاج إىل اهتمـام مسـتمر مـن جانـب       

املكتـب الـدعم للشـرطة     يتعلـق بتقـدمي   مـا  اتمع الـدويل. ويف 
ــة،  ــال إنالوطني ــة   ق ــة حدودي ــب إىل إعــادة  دفعــت حادث املكت

تركيز االهتمام على تعزيز الروح املهنية لدى وحدة دوريـات  
ــيم االحتياجــات    احلــدود. مث وجــه االنتبــاه إىل إيفــاد بعثــة لتقي

__________ 

)١٠٦(  S/2006/39.املرفق ، 

والبوسـنة   ،وبلغاريـا  ،وأيسـلندا  ،أيد هـذا البيـان كـل مـن ألبانيـا       )١٠٧(
 ،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا  ،وتركيــا ،واهلرســك
 والنرويج. ،وكرواتيا ،واجلبل األسود ،وصربيا ،ورومانيا
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االنتخابيــة خلصــت إىل أنــه إذا أريــد أن تكــون االنتخابــات      
حـرة ونزيهـة،    ٢٠٠٧طين والرئاسـة يف عـام   املقبلة للربملان الو

ــور  ــإن تيمـ ــدويل    - فـ ــع الـ ــاعدة اتمـ ــة إىل مسـ ــيت حباجـ ليشـ
ــدرس     ــأن ي ووجــود سياســي قــوي. وأوصــى املمثــل اخلــاص ب

ليشــيت إنشــاء مكتــب  - الــس بعنايــة طلــب حكومــة تيمــور 
سياسي خاص، مـع مراعـاة الوضـع السياسـي واألمـين الناشـئ       

  .)١٠٨(حديثا

ــو    ــل تيمــ ــر ممثــ ــذي   - روذكــ ــر الــ ــيت أن التقريــ ليشــ
استكملت إعداده مؤخرا جلنـة االسـتقبال واحلقيقـة واملصـاحلة     
ــة       ــن منظــور الكشــف عــن حقيق ــيس م ــيم ل يف حاجــة إىل تقي
انتهاكات حقوق اإلنسان فحسب، وإمنـا كـذلك مـن منظـور     

ــور      ــة لشــعب تيم ــة طويل ــة عملي ــذي كــان مبثاب  - املصــاحلة ال

ــازات    ليشــيت. ويف ــا يتعلــق باإلجن  - والتحــديات يف تيمــور م

ليشيت، أقـر املمثـل باالنتقـادات املوجهـة إىل الشـرطة الوطنيـة،       
ــة. و   ــاع العدالـ ــور يف قطـ ــه القصـ ــرح وأوجـ ــة  اقتـ ــى خلفيـ علـ

االنتخابات الربملانية والرئاسية القادمـة، أن ينظـر الـس، بنـاء     
ــور  ــيس وزراء تيمـ ــاء )١٠٩(ليشـــيت - علـــى طلـــب رئـ ، يف إنشـ

  .)١١٠(ليشيت - ة يف تيمورمكتب سياسي خاص للمتابع

ــون و   ــر املتكلمـ ــا، ذكـ ــة   أنعمومـ ــورات اإلجيابيـ التطـ
ــة  ــيت حــدثت  اهلام ــورال ــدمي    - يف تيم ــك تق ــا يف ذل ليشــيت، مب

، تقريــر جلنــة االســتقبال واحلقيقــة واملصــاحلة إىل األمــني العــام  
ــور   مشــجعة ــني تيم ــات ب ليشــيت  - . وأشــادوا بتحســن العالق

نائيـة للحقيقــة والصـداقة الــيت   وإندونيسـيا مــع إنشـاء اللجنــة الث  
ــوا عــن تطلعهــم إىل صــدور    غــدت ذات أمهيــة خاصــة، وأعرب

ليشـيت.   - تقرير األمني العام عـن العدالـة واملصـاحلة يف تيمـور    
__________ 

)١٠٨(  S/PV.5351 ٥-٢، الصفحات. 

 ، املرفق.S/2006/39: انظر  )١٠٩(

)١١٠(  S/PV.5351 ١٠-٥، الصفحات. 

ليشــيت  - وأثــىن املتكلمــون علــى االتفــاق املــربم بــني تيمــور      
 ذكـروا وأستراليا بشأن تقاسم عائدات النفط والغاز. بيد أم 

املســاعدة كــان مطلوبــا علــى الــرغم مــن التقــدم  أن املزيــد مــن 
احملرز. واتفقوا على أن ضرورة ضمان النجاح الطويـل األجـل   
لعمليـــة بنـــاء الدولـــة هـــي املهمـــة الرئيســـية يف املســـتقبل الـــيت  

معلمــا  ٢٠٠٧ستشــكل االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة لعــام 
 عـن  من معاملها. وحتقيقا هلذه الغايـة، أعـرب أغلبيـة املـتكلمني    

ــدهم إنشــاء مكتــب سياســي خــاص يف تيمــور    ليشــيت،  - تأيي
ليشــيت. وأعــرب  - كمتابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة يف تيمــور

أن أي اسـتمرار لوجـود األمـم    بـ  اعتقـادهم عدة مـتكلمني عـن   
متكـني التيمـوريني مـن     ـدف املتحدة ينبغي أن يكون حمـدودا  

 قـال و .)١١١(أن يكونوا يف موقع القيادة لتنمية بلـدهم مسـتقبال  
ليشـيت أمـر مشـروع     - ممثل فرنسا، وقد أقر بأن طلـب تيمـور  

. ورأى )١١٢(اهليكل جيـب أن يكـون مناسـبا ووظيفيـا     نإ متاما،
ــات املتحــدة أن إغــالق مكتــب األمــم املتحــدة يف     ــل الوالي ممث

ليشــيت،  - ليشــيت ال يعــين إــاء املســاعدة إىل تيمــور - تيمــور
ليشـيت يف   - ومـة تيمـور  حكاستمرار واعدا بكفالة التأكد من 

ــك       ــائي والبن ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن برن ــي املســاعدة م تلق
  .)١١٣(الدويل وطائفة متنوعة من اجلهات املاحنة الثنائية

__________ 

 ١٦ تان(الـــدامنرك)؛ والصـــفح  ١٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )١١١(
(اململكـــــة املتحـــــدة)؛   ٢٠(ســـــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة   ١٧ و

 ٢٧ تان(مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة)؛ والصـــفح ٢٧والصـــفحة 
 حتاد األورويب).باسم اال ،(النمسا ٢٨ و

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(
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ــار عــدد مــن املــتكلمني    مســألة اإلفــالت مــن   )١١٤(وأث
العقاب، مع تأكيد البعض علـى أن املصـاحلة جيـب أن ال تعـين     

  .)١١٥(أن متر أخطر اجلرائم من دون عقاب

، قــدم األمــني العــام إىل ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ٢٠ويف   
 الس تقريره عن اية والية مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور    

الــذي اقتــرح فيــه إنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة   )١١٦(ليشــيت -
ــور     ــن تيمـ ــدم مـ ــب املقـ ــتجابة للطلـ ــة اسـ ــل للمتابعـ  - املتكامـ

  .)١١٧(ليشيت

، ٢٠٠٦مـايو  أيار/ ٥املعقودة يف  ٥٤٣٢ويف اجللسة   
أدرج الـس يف جــدول أعمالـه تقريــر األمـني العــام. واســتمع    

 - الـس إىل إحاطــة مـن املمثــل اخلــاص لألمـني العــام لتيمــور   

ــتراليا   ، ليشــــيت. وأدىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس وأســ
ــيا ــل، وإندونيســ ــال، والربازيــ ــور، والربتغــ ــد، وتيمــ  - وتايلنــ

ــنغافورة، )١١٨(ليشــيت ــا، وس ــاوال، وماليزي ــم االحتــاد   نمس (باس
__________ 

 ١٦ تان(الـــدامنرك)؛ والصـــفح  ١٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )١١٤(
ــفح  ١٧ و ــلوفاكيا)؛ والصـــــ ــا)؛  ١٨و  ١٧ تان(ســـــ (فرنســـــ

(مجهوريــة  ٢٧(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٢٧والصــفحة 
ــا املتحــــدة)؛ والصــــفحة   ــا(الن ٢٩ترتانيــ ــاد  ،مســ باســــم االحتــ

 األورويب).

 ١٧(ســــلوفاكيا)؛ والصــــفحة  ١٦املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١١٥(
 باسم االحتاد األورويب). ،(النمسا ٢٨(فرنسا)؛ والصفحة 

)١١٦(  S/2006/51 و Corr.1 ١٥٩٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.( 

ــة    )١١٧( ــالة مؤرخـ ــاير   ١٧رسـ ــانون الثاين/ينـ ــة إىل  ٢٠٠٦كـ موجهـ
ــا  ــني الع ــور  األم ــيس وزراء تيم ــن رئ ، S/2006/39ليشــيت ( - م م

موجهــة إىل   ٢٠٠٦آذار/مــارس   ٢املرفــق)؛ ورســالة مؤرخــة   
ليشــيت  - األمــني العــام مــن وزيــر الشــؤون اخلارجيــة يف تيمــور  

)S/2006/157   ــق)؛ ورســـــــالة مؤرخـــــــة  نيســـــــان/ ٢، املرفـــــ
ــل ــور     ٢٠٠٦ أبري ــيس تيم ــن رئ ــام م ــني الع ــة إىل األم  - موجه

 ).S/2006/230ليشيت (

ليشـــيت الوزيـــــــر األقــــــــدم ووزيــــــــر الشـــؤون  - ل تيمـــورمثَّـــ  )١١٨(
 .فيها اخلارجية والتعاون

ونيوزيلنـدا. ووجـه   ، األورويب والبلدان الـيت تؤيـد هـذا البيـان)    
 نيســان/ ١٠الــرئيس (الكونغــو) االنتبــاه إىل رســالة مؤرخــة     

موجهــة إىل األمــني العــام مــن القــائم باألعمــال   ٢٠٠٦أبريــل 
 نيســان/ ٢ليشــيت حييــل ــا رســالة مؤرخــة   - بالنيابــة لتيمــور

ة ما بعد انتهاء وجود مكتب األمـم  بشأن مرحل ٢٠٠٦أبريل 
  .)١١٩(ليشيت - املتحدة يف تيمور

أن بــ تــه،يف إحاط ،املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وأفــاد   
ليشــيت قــد تغــريت بســرعة منــذ صــدور       - احلالــة يف تيمــور 

قبـل أسـبوعني. ووجـه انتبـاه      )١٢٠(التقرير األخـري لألمـني العـام   
ــا      ــام ــيت ق ــس إىل املظــاهرات ال ــن ج ٥٩٤ال ــوات  م ــود ق ن

طالبوا بأن يتم إنشاء جلنة مسـتقلة مـن    نالدفاع التيمورية الذي
أجــل التصــدي للتمييــز والتحقيــق يف شــكاواهم. وبعــد أربعــة   

مـن  ”أيام من املظاهرات السلمية، هـاجم حشـد مـن الشـباب     
ـــ   ــري الـ ــب   “ ٥٩٤غـ ــبىن مكاتـ ــية مـ ــر السياسـ وبعـــض العناصـ

لــك إىل ليشـيت بعــد ذ  - احلكومـة، واضــطرت حكومـة تيمــور  
نشر قواا العسكرية الستعادة النظام. والحظ املمثـل اخلـاص   

ــذي حلــق       ــئن كــان الضــرر ال ــه ل ــام أن ــني الع املمتلكــات بلألم
ــار النفســية الــيت تعــرض هلــا الشــعب كانــت     ضــئيال، فــإن اآلث

شـخص جلـأوا إىل    ١٤ ٠٠٠هائلة. ويف هذا الصدد، قـال إن  
 ١ ٠٠٠ر مــن الكنــائس وغريهــا مــن املبــاين العامــة، وأن أكثــ  

 - فرد من أفراد أسر موظفي مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور    

ليشـيت.   - ليشيت احملليني احتموا مبقر األمـم املتحـدة يف تيمـور   
وقدر املكتب أن مخسة أشخاص قد قتلوا وأصـيب مـا ال يقـل    

ــل اخلــاص،   ذكــرجبــروح. و ٦٠عــن  ــامج  مشــريااملمث إىل برن
الدولــة، أن إطــار  املكتــب يف جمــال بنــاء قــدرات مؤسســات     

املســـاعدة علـــى حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة قـــد أجنـــز يف مجيـــع 
__________ 

)١١٩(  S/2006/230. 

)١٢٠(  S/2006/251 و Corr.1. 
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أحرز بعض التقدم يف تـدريب  كان قد ااالت تقريبا. وبينما 
ليشيت، فقد دعـا اتمـع الـدويل إىل     - الشرطة الوطنية لتيمور

ــف واملســاعدة يف      ــدريب املكث ــن الت ــد م ــد الشــرطة باملزي تزوي
هنة وغريه من آليات حقـوق اإلنسـان.   تعزيز مكتبها آلداب امل

وذكــر أن إنشــاء مكتــب متكامــل لألمــم املتحــدة بعــد انتــهاء    
ــور    ــم املتحــدة يف تيم ــب األم ــة مكت ليشــيت واســتمرار   - والي

وجود أفراد شـرطة األمـم املتحـدة مهـا أمـران يف غايـة األمهيـة        
ــدعم تيمــور  ــى الســلم واالســتقرار،   ليشــيت يف ا - ل ــاظ عل حلف

إجراء انتخابات وطنيـة حـرة ونزيهـة يف عـام      سيما دف وال
١٢١(٢٠٠٧(  .  

ليشــيت عــن تفضــيله حضــورا   - وأعــرب ممثــل تيمــور  
حمدودا ولكنه قـوي لألمـم املتحـدة يف البلـد خـالل الفتـرة مـن        

، ملتابعـة بعثـات األمـم    ٢٠٠٧إىل أيار/مـايو   ٢٠٠٦أيار/مـايو  
س يف عـن أملـه يف أن ينظـر الـ     ، معربـا املتحدة املتعاقبة هنـاك 

طلب بلده يف سبيل حتقيق هذه الغاية. ووصف أعمال العنـف  
مبثابـة صـيحة إنـذار حلكومـة      بأـا  اليت وقعت مؤخرا يف ديلـي 

ــن     ــأن مـ ــاده بـ ــن اعتقـ ــرب عـ ــدويل، وأعـ ــع الـ بلـــده وللمجتمـ
الضروري اختاذ تدابري وقائية عاجلة مـن أجـل منـع العـودة إىل     

ــال إن العنــف وعــدم االســتقرار. و  ــق القــادة  ق العســكريني فري
أعربــوا يف احلــوار معهــم  الســابقني الــذين أثــاروا هــذا احلــادث 

عـن رغبتـهم يف التعـاون مـع احلكومـة.       الذي أمن أياما عديدة
ورأى مــع ذلــك أن اجلنــود الســابقني فقــدوا الســيطرة علــى       
املظـاهرة الــيت تســلمها آخــرون اســتولوا علــى خطتــهم. وأكــد  

لالنتخابـات   للمجلس أن احلكومـة حتركـت بسـرعة للتحضـري    
املقبلــة، ويف هــذا الصــدد، ذكــر األســباب ذات الصــلة بإنشــاء  

البيئة السياسية اهلشة؛ والتحـديات   ومن بينهامكتب متكامل، 
احلفــاظ علــى االســتقرار الــداخلي وســيادة  الــيت ينطــوي عليهــا
__________ 

)١٢١(  S/PV.5432 ٦-٣، الصفحات. 

القانون واحترام حقوق اإلنسـان قبـل االنتخابـات ويف أثنائهـا     
ــة،    ــة آمن ــة بيئ ــدها، ويئ ــة احلــدود؛   وبع ــك يف منطق ــا يف ذل مب

واحلاجــة املاســة الســتمرار تقــدمي املســاعدة الدوليــة إىل قطــاع  
بالتأكيـد علــى أن  بيانــه ليشـيت   - العـدل. واختــتم ممثـل تيمــور  

االقتراح الوارد يف تقرير األمـني العـام ميثـل احلـد األدىن الـالزم      
يف ضــوء قــال إنــه يطلــب مــرة أخــرى،     ليشــيت، و - لتيمــور

األخرية، توفري قوة شـرطة دوليـة قويـة يبلـغ قوامهـا       التطورات
الوســائل اللوجســتية املناســبة مــزودة بقــوام ســرية علــى األقــل  

  .)١٢٢(خالل الفترة املفضية إىل االنتخابات الوطنية

وأعرب معظم املتكلمني عن تأييـدهم لتوصـية األمـني      
ليشـيت الـيت    - العام باستمرار وجـود األمـم املتحـدة يف تيمـور    

توطيد السالم والدميقراطية فيهـا، وأعربـوا عـن اعتقـادهم      يلزم
بأن الدعم من اتمع الدويل سيكون ال غىن عنـه يف التحضـري   

وبنـاء مؤسسـات    ٢٠٠٧لالنتخابات الرئاسية والربملانيـة لعـام   
ــات املتحــدة،        ــل الوالي ــرب ممث ــل. وأع ــو كام ــى حن ــة عل الدول

جــود األمــم خــرى، عــن اعتقــاده بــأن متابعــة واألناحيــة ال مــن
 توقيتــهابدقــة، لــن يكــون    ةمدروســ تاملتحــدة، مهمــا كانــ  

أن متديـد الواليـة احلاليـة    بـ  اعتقـاده مناسبا حاليا. وأعـرب عـن   
 للبعثة لشهر الواحد فقط من شـأنه أن يتـيح للوضـع يف تيمـور    

يــوفر الوقــت الكــايف للمجلــس أن و ،يســتقر أنليشــيت وقتــا  -
  .)١٢٣(دراسة الوضع لزيادة

ليشـيت   - عظم املـتكلمني علـى أن تيمـور   ومع اتفاق م  
قد أحرزت تقدما كـبريا صـوب حتقيـق االعتمـاد علـى الـذات       

ــع إندونيســيا، فقــ      ــات م ــدم احملــرز يف العالق ــهم بالتق  دوترحيب
، كمــا يتضــح مــن أعمــال العنــف     بــأن البلــد ال يــزال   أقــروا

األخرية، يتسم باهلشاشة وحيتاج إىل دعـم مسـتمر مـن اتمـع     
__________ 

 .١٣-٦ ناتاملرجع نفسه، الصفح  )١٢٢(

 .٢١و  ٢٠تان املرجع نفسه، الصفح  )١٢٣(
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، ال تـزال  املتكلمـون علـى أن حتـديات جسـيمة     الدويل. واتفق
األمــني العــام يف تقريــره، قائمــة يف جمــاالت الــدفاع  ذكــركمــا 

والشـــرطة والعدالـــة وحقـــوق اإلنســـان ودوريـــات احلـــدود      
واإلدارة العامة. وأكد بعض املمثلني أن التوصيات اليت قـدمها  

ليشـيت،   - األمني العام هي احلد األدىن الالزم من أجل تيمـور 
ــسو ــذ  أن الـ ــب أن يتخـ ــة    جيـ ــة طويلـ ــار خطـ ــراء يف إطـ إجـ

ــي أن    ورأى. )١٢٤(األمــد ــه ينبغ ــل فرنســا أن ــة يكــون يف ممث بعث
املتابعــة أيضــا قســم حلقــوق اإلنســان يتــابع املســائل املتعلقــة        

  .)١٢٥(بالعدالة وحتقيق املصاحلة

وقال ممثل أسـتراليا إن مـن الضـروري االعتـراف بـأن        
ليشيت، مبـا يف ذلـك القالقـل     - رالتحديات اليت تواجهها تيمو

األخرية، حملية يف طابعها، وينبغي التركيـز يف مسـاعداتنا علـى    
ليشــيت علــى إنشــاء مؤسســات ووضــع  - إعانــة شــعب تيمــور

ليشـيت اجلديـدة،    - سياسات مستدامة تدعم دميقراطيـة تيمـور  
، وأمــن شــعبها  فيهــا واســتقرارها السياســي، وســيادة القــانون  

  .)١٢٦( املستقبلومنوه االقتصادي يف

واحد يف املائـة  الوذكر ممثل إندونيسيا أن ترسيم نسبة   
توقـــــع أن يكتمـــــل حبلـــــول املتبقيـــــة مـــــن احلـــــدود الربيـــــة ي

آب/أغسطس، وأن تعزيز التعاون املتعلق بأمن احلدود مـا زال  
  .)١٢٧(متواصال

ــة    ــودة يف  ،٥٤٣٦ويف اجللســـ ــايو  ١٢املعقـــ أيار/مـــ
ــرة أخــرى يف جــ  ٢٠٠٦ ــر  ، أدرج الــس م ــه تقري دول أعمال

__________ 

 ٣٧ تان(األرجنـــتني)؛ والصـــفح ١٤حة املرجـــع نفســـه، الصـــف  )١٢٤(
 ٣٣(الربتغــال)؛ والصــفحة    ٣٤(الربازيــل)؛ والصــفحة   ٣٨ و

 (الكونغو).

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٦(

 .٤٢صفحة الاملرجع نفسه،   )١٢٧(

ووجه الرئيس (الكونغـو) انتبـاه    .)١٢٨(األمني العام عن املكتب
ــرار   ــس إىل مشــروع ق ــك  طــرح ،)١٢٩(ال ــد ذل للتصــويت  بع

ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــدون مناقشـ ــاع وبـ ــد باإلمجـ  ١٦٧٧واعتمـ

  ما يلي: منها الس مجلة أمور قرر به، الذي )١٣٠()٢٠٠٦(

  ؛٢٠٠٦  يونيه ن/حزيرا ٢٠قرر متديد والية القوة إىل   

ــن يف موعــد        ــس األم ــدم إىل جمل ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم طل
ــران/ ٦أقصــاه  ــه  حزي ــة يف     ٢٠٠٦يوني ــن احلال ــات مســتكملة ع معلوم
ــور ــور    - تيم ــم املتحــدة يف تيم ــن دور األم ــب   - ليشــيت وع ليشــيت عق

ــدف    ــك ـ ــب وذلـ ــة املكتـ ــهاء واليـ ــراءات    انتـ ــن اإلجـ ــد مـ ــاذ املزيـ اختـ
  املوضوع.  بشأن

  
 ٥٤٤٥لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه يــان بال  

  ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٤٤٥يف اجللســــ ــايو  ٢٥املعقــــ أيار/مــــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة موجهــة مــن  ٢٠٠٦

حييـل ـا رسـالة مـن      )١٣١(األمني العام إىل رئـيس جملـس األمـن   
 - يف تيمــورالــرئيس ورئــيس الــوزراء ورئــيس الربملــان الــوطين 

ــأن تيمــور    ــا ب ــادوا فيه ــت    - ليشــيت أف ــد طلب ــت ق ليشــيت كان
أستراليا ونيوزيلنـدا وماليزيـا   واملساعدة من حكومات الربتغال 

ــوات أمــن إىل تيمــور    ــوات عســكرية وكــذلك ق  - بإرســال ق

ليشيت على سبيل االسـتعجال نظـرا لتـدهور األوضـاع األمنيـة      
ــني    ــت إىل األمـ ــد، وطلبـ ــك البلـ ــة يف ذلـ ــاذ   الداخليـ ــام اختـ العـ

أجــل احلصــول علــى الــدعم الــدويل      اخلطــوات الالزمــة مــن  
للمساعدة املراد تقـدميها مـن جانـب البلـدان املـذكورة أعـاله.       

__________ 

)١٢٨(  S/2006/251  وCorr.1. 

)١٢٩(  S/2006/290. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة اركة يف لمشلليشيت  - دعي ممثل تيمور  )١٣٠(
 ببيان.

)١٣١(  S/2006/319. 
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ووجه الرئيس (الكونغو) االنتباه إىل أربع رسائل موجهـة إليـه   
موجهـة   ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٤هي كما يلـي: رسـالة مؤرخـة    

 ة غـري املسـتقرة يف تيمـور   تشري إىل احلال )١٣٢(من ممثل نيوزيلندا

ليشـيت للحصـول علـى     - ليشيت، وطلب تقدمت بـه تيمـور   -
معونــة دوليــة للمســاعدة علــى إعــادة إحــالل األمــن والثقــة يف  

إىل الس أن يويل اهتماما عـاجال للمسـألة؛    فيه البلد وطلبت
ــة   ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٥ورسـ ــل   ٢٠٠٦أيار/مـ ــن ممثـ ــة مـ موجهـ

أيار/مـايو   ٢٤املؤرخـة   ا برسـالته إحلاقـ أبلغ فيهـا،   )١٣٣(أستراليا
، أن أستراليا قد ردت بشكل إجيايب على طلب خطـي  ٢٠٠٦

ــور   ــن تيم ــدمي املســاعدة     - رمســي م ــى تق ــت عل ليشــيت ووافق
إعـادة   يفاملالئمة مـن أجـل دعـم قـوات البلـد للـدفاع واألمـن        

أيار/مــايو   ٢٥بنــاء النظــام العــام وحفظــه؛ ورســالة مؤرخــة      
ــة مـــن ممثـــل الرب  ٢٠٠٦ ــالموجهـ ــالة  )١٣٤(تغـ ــا رسـ ، حييـــل ـ

موجهـــة مـــن وزيـــر الشـــؤون  ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ٢٤مؤرخـــة 
اخلارجية يبلغ فيها أن الربتغال، بالتنسيق مع أسـتراليا وماليزيـا   
ونيوزيلندا، قد وافقت على نشر قوة أمنيـة متعـددة اجلنسـيات    

ليشـيت، وذكـر أن نشـر     - استجابة للطلـب املقـدم مـن تيمـور    
ن قرار فوري يتخـذه الـس يؤكـد فيـه     هذه القوة سيستفيد م

ــة    ــالة مؤرخـ ــة؛ ورسـ ــة الكاملـ ــلطتها الدوليـ ــايو  ٢٥سـ أيار/مـ
حييل ـا بيانـا أصـدرته     )١٣٥(موجهة من ممثل نيوزيلندا ٢٠٠٦

وأعلنـت فيـه    ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٦رئيسة وزراء نيوزيلندا يف 
النشــر األويل لطــائرة نيوزيلنديــة وأفــراد فـــي دارويــن اســتجابة 

  ليشيت. - يف تيمورللحالة 
__________ 

)١٣٢(  S/2006/320. 

)١٣٣(  S/2006/325. 

)١٣٤(  S/2006/326. 

)١٣٥(  S/2006/327. 

 .)١٣٦(مث أدىل الــرئيس (الكونغــو) ببيــان باســم الــس    

  :البيان أنهيف  )١٣٧(الس ويف مجلة ما أورده

ليشــيت، وأدرك  - أعـرب عــن بـالغ قلقــه للتطـورات يف تيمــور     
وأدان أعمـال   ،ما تكتسيه احلالـة األمنيـة املتـدهورة مـن طـابع اسـتعجايل      

  ان تدمري املمتلكات.  العنف املرتكبة ضد الناس كما أد

ــة تيمــور    ــع اخلطــوات     - حــث حكوم ــى اختــاذ مجي ليشــيت عل
  للعنف؛    الالزمة من أجل وضع حد

ليشـيت علـى اإلحجـام عـن      - حث مجيـع األطـراف يف تيمـور     
  العنف وعلى املشاركة يف العملية الدميقراطية؛  

رحــب بــالردود اإلجيابيــة الــواردة مــن احلكومــات املعنيــة وأيــد   
ليشـيت علـى    - اما نشر قواـا الدفاعيـة واألمنيـة ملسـاعدة تيمـور     تأييدا ت

  وجه السرعة على إعادة األمن وصونه.  

ليشـيت   - تطلع إىل التعاون الوثيق بني األمم املتحدة يف تيمـور   
  وقوات احلكومات املعنية؛  

رحـــب مببـــادرات األمـــني العـــام، مبـــا فيهـــا اســـتعداده إليفـــاد    
  شيت دف تسهيل احلوار السياسي؛  لي - مبعوث خاص إىل تيمور

ــة يف       ــن كثــــب احلالــ ــابع عــ ــام أن يتــ   طلــــب إىل األمــــني العــ
  ليشيت ويقدم تقريرا عن التطورات عند الضرورة.   -  تيمور

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٩٠القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٥٤٦٩األمــــــــ

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٢٠

ــة    ــودة يف  ،٥٤٥٧يف اجللسـ ــه  ١٣املعقـ حزيران/يونيـ
، استمع الس إىل بيان أدىل به األمني العام، واسـتمع  ٢٠٠٦

__________ 

)١٣٦(  S/PRST/2006/25. 

ــو كــل مــن أســتراليا    )١٣٧( ــال، دعــي ممثل ، ليشــيت - وتيمــور، والربتغ
وا لكنـهم مل يـدل  و اجللسـة ونيوزيلنـدا إىل املشـاركة يف   ، وماليزيا
 ببيانات.
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 - إىل إحاطــة مــن املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام يف تيمــور      

ــتراليا   ، ليشــــيت. وأدىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس وأســ
، ليشــــيت - وتيمــــور، والربتغــــال، والربازيــــل، وإندونيســــيا

، وماليزيـا ، وفيجـي ، والفلـبني ، وسـنغافورة ، ومجهوريـة كوريـا  
، لبيــان)ل املؤيــدةوالنمســا (باســم االحتــاد األورويب والبلــدان    

ونيوزيلندا. ووجه الرئيس (الـدامنرك) انتبـاه الـس إىل رسـالة     
موجهــة مــن األمــني العــام  ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ١٣مؤرخــة 

ــن  ــس األمــ ــيس جملــ ــة    )١٣٨(إىل رئــ ــالة مؤرخــ ــا رســ ــل ــ حييــ
من الرئيس ورئيس الربملـان  موجهة  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١١

مـن   ون فيهـا طلبـ يليشـيت   - الوطين ورئـيس الـوزراء يف تيمـور   
الس أن ينشئ على الفور قوة شرطة تابعة لألمم املتحـدة يف  

ــي    - تيمـــور ــام يف ديلـ ــانون والنظـ ــى القـ ــيت للحفـــاظ علـ ليشـ
وأجزاء أخرى من البلـد حسـب االقتضـاء، إىل حـني خضـوع      

التنظيم واهليكلـة لكـي تـؤدي عملـها     عادة إلالشرطة التيمورية 
  كوكالة مستقلة ومهنية إلنفاذ القانون.

ــام    ــدد األمــني الع ــه ون ــيت جــد  يف بيان ت باألحــداث ال
ليشيت اليت بينت أوجه القصور من جانـب   - مؤخرا يف تيمور

القيــادة التيموريــة ومــن جانــب اتمــع الــدويل يف عــدم تعزيــز  
مــن الواضــح أن  وقــال إنة. عمليـة بنــاء الدولــة مبــا فيــه الكفايــ 

عمال هـائال ينتظرنـا، لكـن األمـم املتحـدة عقـدت العـزم علـى         
عــدم التخلــي عــن الشــعب التيمــوري يف أوقــات الشــدة هــذه. 

 - وأشار األمني العام إىل أنه تلقى رسـالة مـن حكومـة تيمـور    

ليشيت دعت فيها األمم املتحدة إىل إنشاء جلنة خاصـة مسـتقلة   
نيسـان/أبريل   ٢٩ و ٢٨اليت وقعـت يف  يف األحداث للتحقيق 

ــائل األخــــــــرى   ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ويف  ــايو، واملســــــ أيار/مــــــ
ــه ســيطلب إىل مفــوض األمــم    ذات الصــلة باألزمــة. وأعلــن أن

__________ 

)١٣٨(  S/2006/383. 

ــذه     ــاء هــ ــام بإنشــ ــان القيــ ــوق اإلنســ ــامي حلقــ ــدة الســ املتحــ
  .)١٣٩(اللجنة

الـذي كـان قـد زار     ،املبعوث اخلاص لألمني العـام  أما  
 حزيــران/ ٧أيار/مــايو إىل  ٢٩ة مــن ليشــيت يف الفتــر - تيمــور

بـأن جملـس الدولـة والـس األعلـى       فقد أفاد يف إحاطته يونيه،
ــن يف تيمــور   ــدفاع واألم ــى    - لشــؤون ال ــا عل ــد اتفق ليشــيت ق

ــية لألزمــة        ــة عمــل لكــي تتصــدى القيــادة السياس وضــع خط
األمنية. وتوىل الرئيس املسؤولية الرئيسـية عـن الـدفاع واألمـن     

ــاون الوث ــوظفني، و    بالتع ــار امل ــائر كب ــع س ــق م ــل ي ــادة تعم القي
التيمورية بشكل وثيق مع القوات العسـكرية وقـوات الشـرطة    
ــد. وأوضــح املبعــوث اخلــاص لألمــني      ــة املنتشــرة يف البل الدولي

علـق بالقطـاع   تالعام أن أخطـر أسـباب االضـطرابات األخـرية ت    
األمين، مـع وقـوع انقسـامات سياسـية بـني الشـرطة واجلـيش،        

داخليــا يف كــل مؤسســة منــهما. وإضــافة إىل ذلــك،  وكــذلك 
إن التصــاعد املفــاجئ يف االحتكـــاك بــني الشــرق والغـــرب     فــ 

قـوات الـدفاع   وبوصفه عامال مركزيـا يف األزمـات يف اجلـيش    
ــوات الشــرطة ميكــن أن يشــكل أخطــر االنقســامات الــيت        وق

ــة. ويف  ــا تزعــزع الوحــدة الوطني ــد    م ــذي يري ــدور ال ــق بال يتعل
ليشـيت يف   - تضطلع به األمم املتحدة يف تيمورالتيموريون أن 

املســـتقبل، أشـــار املبعـــوث اخلـــاص لألمـــني العـــام إىل الطلـــب 
املوجه إىل األمني العام لكفالة املساءلة والتحقيق يف انتـهاكات  

وذكـر  حقوق اإلنسان خالل االنتفاضات اليت جرت مـؤخرا.  
ينبغـي   أن األمـم املتحـدة  علـى  أيضـا توافقـا يف اآلراء    أنه وجد

، ٢٠٠٧أن تقوم بدور رئيسـي يف تنظـيم االنتخابـات يف عـام     
والتأكد من أا ستكون حرة ونزيهة، عند اسـتعراض وكفالـة   
ــدويل ملؤسســات       ــدعم ال ــوفري ال ــن، ويف ت إصــالح قطــاع األم

__________ 

)١٣٩(  S/PV/5457 ٣ و ٢، الصفحتان. 
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الدولة، فضال عن الرغبة يف أن تعرض األمم املتحدة مسـاعيها  
١٤٠(تمعيةاحلميدة يف تعزيز املصاحلة السياسية وا(.  

العمــل الــذي  يف بيانــه إنليشــيت  - ممثــل تيمــور قــالو  
قامـــت بـــه األمـــم املتحـــدة واتمـــع الـــدويل، باالشـــتراك مـــع 
ــات       ــكل مؤسسـ ــى شـ ــذوره علـ ــرب جبـ ــد ضـ ــوريني، قـ التيمـ
حكوميــة كانــت هلــا القــدرة علــى مواصــلة العمليــات حــىت يف  

األول املنـاطق املتضـررة يف املقـام     وتقتصرأوج األزمة الراهنة. 
ـــ       ــات ال ــل يف املقاطع ــع ســري العم ــي م ــى ديل األخــرى  ١٢عل

ليشـيت   - بصورة طبيعية، وبقاء احلدود بني إندونيسيا وتيمـور 
هادئة. وأبلغ الس باخلطوات اليت اختـذا احلكومـة للشـروع    
يف إجراء حوار شامل للجميع يف غضون أسـبوعني، بـالتوازي   

كـان بلـده قـد طلبـها.      مع جلنة التحقيق اخلاصـة املسـتقلة الـيت   
ما يتعلق بوجود األمم املتحدة يف املستقبل، فقد أعـرب   أما يف

أن مكتب األمـم املتحـدة يف   بليشيت عن اعتقاده  - ممثل تيمور
ليشــيت ينبغــي أن يســتعاض عنــه يف الوقــت املناســب   - تيمــور

بقوة حفظ سالم بتكليف من األمم املتحدة تضـم عـددا أكـرب    
أكد أن اإلطـار الـزمين إلنشـاء هـذه القـوة      من بلدان املنطقة. و

ينبغــي أن يكــون طــويال مبــا يكفــي لــتمكني مؤسســات الدولــة 
  .)١٤١(من اجتياز املرحلة اهلشة

وأثىن متكلمون على العمل السريع الـذي أدتـه بلـدان      
ــة    ــق االســتقرار األربع ــوة حتقي ــال وماليزيــا    ،ق أســتراليا والربتغ

 - السـتقرار يف تيمـور  ونيوزيلندا، يف حـني ذكـروا أن حتقيـق ا   

ليشيت سيتطلب بذل اتمـع الـدويل بأسـره، وخباصـة الـس،      
ــة املصــاحلة الوطنيــة.       ــتئناف عملي ــف واس ــف العن ــودا لوق جه
ورحبـــوا بتقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية يف الوقـــت املناســـب،      
وحثـــوا، يف ضـــوء وجـــود مـــا يزيـــد علـــى عشـــرة آالف مـــن  

__________ 

 .٧-٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٠(

 .١٢-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٤١(

ىل املزيـد مـن تقـدمي    املشردين داخليا، على أن حتظـى الـدعوة إ  
  معونة من هذا القبيل باالهتمام.  

واتفـــق املتكلمـــون علـــى أن اســـتمرار وجـــود األمـــم    
ليشــيت ضــروري مــن أجــل املســاعدة يف   - املتحــدة يف تيمــور

جماالت االنتخابات وسيادة القانون واملصاحلة الوطنيـة وتعزيـز   
ــد أن اآلراء    ــدرات. بيـ ــاء القـ ــة وبنـ ــتالدميقراطيـ ــأن  تباينـ بشـ

ســتقبل الوجــود الــدويل بعــد انتــهاء واليــة األمــم املتحــدة يف   م
أعـرب ممثــل أســتراليا عـن اعتقــاده بأنــه   فقــد ليشــيت.  - تيمـور 

ــي،  ال ــور    داع ــدويل يف تيم ــن أن الوجــود ال ــرغم م ــى ال  - عل

ليشــيت الزم لــبعض الوقــت، ألن تكــون قــوة حتقيــق االســتقرار 
غبتـه يف أن  عـن ر  معربـا حتت الوالية املباشـرة لألمـم املتحـدة،    

تكــون األمــم املتحــدة طليقــة اليــدين مــن أجــل التركيــز علــى    
ليشــيت الطويلــة األجــل مــن خــالل بعثــة   - احتياجــات تيمــور

البعثـة اجلديـدة ينبغـي أن    ورأى أن جديدة بوالية مـن الـس.   
ف بتيسري احلـوار  نشأ مبوجب الفصل السابع من امليثاق وتكلَّت

ة الشــعب وتعزيــز نظـــام   السياســي واملصــاحلة، واســتعادة ثقـــ   
ن االضــطرابات يف بيانــه إ ممثــل الربتغــال  وقــال .)١٤٢(العدالــة

احلالية تدل على ضرورة جتديد االشتراك طويل األمد من قبـل  
ليشيت. ولدى حتديـد الواليـة املقبلـة     - األمم املتحدة يف تيمور

أوال  اإلصـغاء  ليشـيت ينبغـي   - لوجود األمم املتحدة يف تيمـور 
إىل آراء التيمـوريني لكـي حنتـرم تـوليهم زمـام       وقبل كل شـيء 

دولـة فاشـلة    ليسـت ليشـيت   - أمورهم. وشدد علـى أن تيمـور  
ولكنها تعيش أزمة سياسـية عميقـة هلـا تبعـات أمنيـة وإنسـانية       

. ودعــا عــدة ممــثلني إىل إجــراء تقيــيم شــامل  )١٤٣(خطــرية جــدا
لالحتياجات، مبا يف ذلـك املشـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية،     

__________ 

 .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٢(

 .١٥و  ١٤ تاناملرجع نفسه، الصفح  )١٤٣(
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ويف هـذا الصـدد،    .)١٤٤(نظر يف اخليارات املتاحة يف املستقبللل
حذر ممثل فرنسا من االنسحاب السابق ألوانه أو املخطـط لـه   
بشكل سيئ، وأكد أن أحد الدروس املسـتفادة مـن األحـداث    
ــاكل      ــق للمشـ ــل متعمـ ــراء حتليـ ــة إىل إجـ ــو احلاجـ ــرية هـ األخـ

  .)١٤٥(ليشيت - السياسية يف تيمور

أن نشــر عمليــة حفــظ ســالم   ورأى بعــض املــتكلمني  
ممثـل   فقـد رأى  .)١٤٦(ميثل الـرد املناسـب  “ قوية”أو “ كاملة”

مـن الواضـح بشـكل متزايـد أن اسـتمرار وجـود       أن األرجنتني 
القــوات العســـكرية والشـــرطية الدوليــة ســـيكون ضـــروريا يف   
ــيت       ــة ال ــات العام ــة، وخباصــة يف ضــوء االنتخاب األشــهر القادم

الـس ينبغـي أال يسـتبعد    . وأكـد أن  ٢٠٠٧ستجرى يف عـام  
مبدئيا أي إمكانية إلدراج عنصر عسـكري وعنصـر شـرطة يف    

ــور      ــدة يف تيمـ ــم املتحـ ــب األمـ ــف ملكتـ ــة اخللـ ــة البعثـ  - واليـ

أمـم متحـدة   وأيد ممثل اململكة املتحدة إنشاء بعثـة   .)١٤٧(ليشيت
وأيـد عـدة ممـثلني توسـيع وجـود األمـم       ، )١٤٨(شرطية وسياسية

ويف انتظــار  .)١٤٩(ارطة قويــعنصــر شــ  حبيــث يضــم املتحــدة، 
توصيات األمني العـام عـن مشـاركة األمـم املتحـدة يف مرحلـة       

__________ 

ــفحة    )١٤٤( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٦املرجــ ــدا)؛ والصــ  ١٧(نيوزيلنــ
ــا)؛  ــفحة (ماليزيـــ ــا املتحـــــدة)؛    ١٨والصـــ (مجهوريـــــة ترتانيـــ

 (اليابان). ٢٣(غانا)؛ والصفحة  ٢١  والصفحة

 .٢٨صفحة الاملرجع نفسه،   )١٤٥(

 ٢٠(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ١٧ و ١٦املرجع نفسه؛ الصـفحتان    )١٤٦(
 (سنغافورة). ٣٩(الربازيل)؛ والصفحة  ٣٣(بريو)؛ والصفحة 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

 .٣١رجع نفسه، الصفحة امل  )١٤٨(

ــفحة     )١٤٩( ــه، الصــ ــع نفســ ــدامنرك)؛  ٣٢املرجــ ــفحة و(الــ  ٣٧الصــ
 (الفلبني).

ليشـيت، أيـد بعـض     - ما بعد مكتـب األمـم املتحـدة يف تيمـور    
  .)١٥٠(فنيا ااملمثلني إجراء متديد

ــودة يف  ،٥٤٦٩ويف اجللســة    ــه  ٢٠املعق حزيران/يوني
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ٢٠٠٦

موجهة من األمني العـام إىل رئـيس    ٢٠٠٦يران/يونيه حز ١٣
 ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ١٣ورسالة مؤرخـة   ،)١٥١(جملس األمن

  .  )١٥٢(ليشيت - موجهة إىل األمني العام من ممثل تيمور

ووجــه الــرئيس (الــدامنرك) انتبــاه الــس إىل مشــروع    
باإلمجـاع وبـدون مناقشـة بوصـفه      بعد ذلـك  اعتمد ،)١٥٣(قرار

ــرار  ــذي٢٠٠٦( ١٦٩٠الق ــه  )، ال ــرر ب ــور  ق ــة أم ــس مجل  ال
  :  )١٥٤(ما يلي منها

  ؛  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣١قرر متديد والية القوة إىل   

طلـــــب إىل األمـــــني العـــــام أن يقـــــدم إىل الـــــس حبلـــــول  و  
ــطس  ٧ ــدة يف     ٢٠٠٦آب/أغســــ ــم املتحــــ ــن دور األمــــ ــرا عــــ   تقريــــ

__________ 

 ٢٦ و ٢٥(اليابـان)؛ والصـفحتان    ٢٣ ةاملرجع نفسـه، الصـفح    )١٥٠(
(اململكــــة   ٣١والواليــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحة     ،(الصــــني 

 (الدامنرك). ٣٢املتحدة)؛ والصفحة 

)١٥١(  S/2006/383،   حزيران/يونيـــه   ١١رخـــة الـــيت حتيـــل رســـالة مؤ
ــيس تيمــور    ٢٠٠٦ ــام مــن رئ ــني الع ليشــيت  - موجهــة إىل األم

 ورئيس برملاا الوطين ورئيسة وزرائها.

)١٥٢(  S/2006/391 ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٨، اليت حتيل رسالة مؤرخة 
ــاع      ــر دف ــاون ووزي ــة والتع ــر الشــؤون اخلارجي موجهــة مــن وزي

ــاء جلنـــة حتقيـــق خاصـــ   - تيمـــور ــأن إنشـ ــتقلة ليشـــيت بشـ ة مسـ
ــومي    ــت ي ــيت وقع  نيســان/ ٢٩ و ٢٨ الســتعراض األحــداث ال

، وغريهــا مــن ٢٠٠٦أيار/مــايو  ٢٥ و ٢٤ و ٢٣أبريــل وأيــام 
 األحداث أو القضايا ذات الصلة اليت أسهمت يف األزمة.

)١٥٣(  S/2006/414. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )١٥٤(
 ببيان.
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ــور ــة الرا       - تيم ــع أخــذ احلال ــب، م ــة املكت ــهاء والي ــد انت ــة ليشــيت بع هن
    .واحلاجة إىل تعزيز وجود األمم املتحدة بعني االعتبار

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٠٣القــــرار   

ــة   ــن يف اجللســــــــ ــودة يف  ٥٥١٤األمــــــــ املعقــــــــ

    ٢٠٠٦آب/أغسطس   ١٨

، قـــدم األمـــني العـــام إىل ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٨يف   
عـرض فيــه توصــيات   )١٥٥(ليشــيت - الـس تقريــرا عـن تيمــور  
فقــد ليشــيت.  - م املتحــدة يف تيمــوربشــأن مســتقبل دور األمــ

أوصى بإنشاء بعثة متكاملـة متعـددة األبعـاد لألمـم املتحـدة يف      
، قـائال إن ذلـك   شـهرا  ١٢ليشـيت لفتـرة أوليـة مـدا      - تيمور

يتطلب وجود عنصر مـدين قـوي يشـمل قـوات شـرطة مدنيـة       
يف  املوجــودتابعــة لألمــم املتحــدة يفــوق قوامهــا كــثريا القــوام   

ليشــيت، ويســانده عنصــر   - املتحــدة يف تيمــور مكتــب األمــم  
اخلـاص   وسـيقيم املمثـل    عسكري مصغر تـابع لألمـم املتحـدة.    

ــة، وغريهــا مــن     اتصــاالت مــع األطــراف والســلطات التيموري
أصــــــحاب املصــــــلحة، واملنظمــــــات الدوليــــــة واإلقليميــــــة، 

املالية الدوليـة، واجلهـات املاحنـة الثنائيـة واملتعـددة       واملؤسسات 
، والسلك الدبلوماسـي، وسيـبــذل مساعيــه احلميـدة     األطراف

لــدى الســلطات التيموريــة علــى مجيــع املســتويات، حســب       
  االقتضاء.

آب/أغســطس  ١٥املعقــودة يف  ،٥٥١٢يف اجللســة و  
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني العـام،      ٢٠٠٦

 واستمع إىل إحاطة من املبعوث اخلاص لألمني العـام يف تيمـور  

يشيت. وتلقى الس أيضـا تقريـر األمـني العـام عـن العدالـة       ل -
__________ 

)١٥٥(  S/2006/628 ١٦٩٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 

ووجه الرئيس (غانـا) االنتبـاه    .)١٥٦(ليشيت - واملصاحلة لتيمور
  .)١٥٧(ليشيت - أيضا إىل رسالتني من تيمور

، وأدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس، وممثلـو أسـتراليا       
، )١٥٨(ليشـــيت - وتيمـــور، والربازيــل ، والربتغـــال، وإندونيســيا 

ــ ــروالـ ــنغافورة، رأس األخضـ ــبني، وسـ ــم  ، والفلـ ــدا (باسـ وفنلنـ
ونيوزيلنـدا، واألمـني   ، وماليزيا، وكوبا، )١٥٩(االحتاد األورويب)

  التنفيذي جلماعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية.

يف ، يف إحاطتــه وشــدد املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام  
ر توصيات األمني العـام، علـى أنـه ينبغـي أال ينظـ      سياق شرحه

علـى  إىل إنشاء بعثة أكرب حجما إثـر عمليـات تقلـيص متعاقبـة     
عــودة إىل مرحلــة ســابقة مــن مشــاركة األمــم املتحــدة يف    أنــه

ليشـيت.   - ليشيت أو يف عمليـة بنـاء الدولـة يف تيمـور     - تيمور
على العكـس مـن ذلـك، إىل     ،تلك املقترحات دفقال إن و

مع الدويل تتسـم  ليشيت وات - إقامة شراكة منسقة بني تيمور
__________ 

)١٥٦(  S/2006/580. 

)١٥٧(  S/2006/620 ، ــيت ــة  الــ ــالة مؤرخــ ــل رســ ــطس  ٤حتيــ آب/أغســ
موجهـة إىل رئــيس جملـس األمــن مـن القائمــة باألعمــال     ٢٠٠٦

ليشــيت حتيــل ــا رســالة حتمــل  - بالنيابــة للبعثــة الدائمــة لتيمــور
 - ورنفــس التــاريخ موجهــة مـــن رئــيس وزراء مجهوريــة تيمـــ     

ليشيت تتنـاول إنشـاء بعثـة جديـدة متكاملـة حلفـظ السـالم تابعـة         
 آب/ ١٤رســالة مؤرخــة وليشــيت؛  - لألمــم املتحــدة يف تيمــور

موجهة إىل األمني العام من القائمة باألعمـال   ٢٠٠٦أغسطس 
ليشـيت حتيـل ـا رسـالة مؤرخـة       - للبعثة الدائمـة لتيمـور   بالنيابة

الـــوزراء بشـــأن  موجهـــة مـــن رئــيس  ٢٠٠٦آب/أغســطس   ٩
 السلطة التنفيذية لألمم املتحدة لالضطالع مبهام الشرطة.

ليشـــيت الوزيـــــــر األقــــــــدم ووزيــــــــر الشـــؤون  - ل تيمـــورمثَّـــ  )١٥٨(
 .فيها اخلارجية والتعاون

والبوسـنة  ، وبلغاريـا ، يسـلندا أو، أيدت هذا البيان كل من ألبانيا  )١٥٩(
مجهوريـــة مقـــدونيا  و، واجلبـــل األســـود ، وتركيـــا، واهلرســـك

، وصـربيا ، ورومانيـا ، ومجهوريـة مولـدوفا  ، اليوغوسالفية سـابقا 
 والنرويج.، وليختنشتاين، وكرواتيا
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مبزيد من الفعاليـة وتكـون حتـت قيـادة التيمـوريني. وأشـار إىل       
بعثــة مــن هــذا  ا يــتعني أن تضــطلع ــيتأن األدوار الرئيســية الــ

يف القطـاع   املتمثلـة  يف معظم ااالت البالغة األمهية هيالقبيل 
األمين وإقامة العـدل وسـري العمـل يف املؤسسـات الدميقراطيـة.      

قعــه أن تكــون املســاعدة يف إجــراء انتخابــات   أعــرب عــن توو
يف السـنة   وضـمان مصـداقيتها مهمـتني أساسـيتني     ٢٠٠٧ عـام 

ال بــد مــن إجــراء اســتعراض أساســي قــال إنــه األوىل للبعثــة. و
للقطاع األمـين برمتـه مـن أجـل توضـيح دوري قـوات الـدفاع        

وزاريت الداخليــة تعزيـز  مـع  هما، والشـرطة يف العالقـة فيمـا بينــ   
أن مطلــب املســاءلة باعتبــاره جــزءا مــن      وأضــاف. والــدفاع

، وأن العمــل احلاســم الــذي  قــوياألســس الالزمــة للمصــاحلة  
ليشـيت   - تضطلع به جلنـة التحقيـق املسـتقلة اخلاصـة يف تيمـور     

سيوفر نقطـة انطـالق موضـوعية يف سـبيل حتقيـق هـذه الغايـة.        
وحــث الــس علــى تأييــد التوصــيات الداعيــة إىل إنشــاء بعثــة  

ــد ــور   جديـ ــة تيمـ ــداء حكومـ ــتجيب لنـ ــيت تسـ ــيت  - ة والـ ليشـ
  .)١٦٠(وشعبها

رحـب متكلمـون بعـودة السـالم تـدرجييا، فقـد        فيماو  
ليشــيت  - شـددوا علــى أن احلالــة األمنيــة والسياســية يف تيمــور 

إىل أن العديـد مـن التحـديات ال تـزال      مشـريين تزال هشة،  ال
ــة و     ــة الكامن ــك معاجلــة األســباب اجلذري ــا يف ذل ــة، مب راء قائم

أعمــال العنــف الــيت جــدت مــؤخرا. ويف هــذا الصــدد، أعــرب  
املتكلمون بصفة عامة عن تأييدهم لتوصيات األمني العـام مـن   

ليشـيت،   - أجل إنشاء بعثة متكاملـة متعـددة األبعـاد يف تيمـور    
ــة.        ــه احلكوم ــذي قدمت ــب ال ــع الطل ــق م ــا تتف وأشــاروا إىل أ

ة إىل أن بعثـة  وأكدوا ضرورة تعزيز مـا مت حتقيقـه، مـع اإلشـار    
ــة      ــه الكفاي ــزم أن تكــون كــبرية مبــا في ــة يل األمــم املتحــدة املقبل
ــدريب الشــرطة        ــن قبيــل ت ــة لقضــايا ملحــة م للتصــدي بفعالي

__________ 

)١٦٠(  S/PV.5512٤و  ٣ نات، الصفح. 

. ٢٠٠٧الوطنيـــة وتقـــدمي الـــدعم مـــن أجـــل انتخابـــات عـــام  
ورحب كثري من املـتكلمني بـاقتراح األمـني العـام إبـرام اتفـاق       

لــدويل إلعــادة توجيــه ليشــيت واتمــع ا - بــني حكومــة تيمــور
ليشــيت واملســاعدة علــى   - اخلطــة االقتصــادية الوطنيــة لتيمــور 

بناء قدرات مؤسسات الدولـة واحلكومـة. ويف الوقـت نفسـه،     
مالحظــة األمــني العــام  علــى ن عــن موافقتــهم وأعــرب متكلمــ

ليشــيت  - احتــرام األمــم املتحــدة ســيادة تيمــورضــرورة بشــأن 
روري أن يتـوىل التيموريـون   من الض قائلني إناحتراما كامال، 

أنفسهم قيادة العملية. وأعرب بعض املمثلني، مع اإلشـارة إىل  
جو اخلوف السائد، عن قلقهـم بشـأن احلالـة اإلنسـانية ألكثـر      

ــا  ١٥٠ ٠٠٠مــن  ومســألة انتشــار  ،)١٦١(مــن املشــردين داخلي
األســلحة علــى نطــاق واســع الــيت ميكــن أن تســتخدم يف مزيــد 

وقـال ممثـل الفلـبني إن     .)١٦٢(سـتقرار من األعمـال املزعزعـة لال  
ــذار املبكــر      ــة جهــاز لإلن ــدة ينبغــي أن تكــون مبثاب ــة اجلدي البعث

  .)١٦٣(لتنبيه التيموريني بشأن األزمات احملتملة

ــور     ــل تيم ــرب ممث ــه ليشــيت  - وأع ــده  يف بيان ــن تأيي ع
ــك       ــا يف ذل ــام. وأكــد أن التوصــيات، مب ــني الع لتوصــيات األم

جم تابعـة لألمـم املتحـدة، هامـة     يتعلق منها بقوة صغرية احل ما
أفضــل خيــار ملواجهـــة األزمــة الراهنــة. وأعــرب عـــن       متثــل و

أن البعثة اجلديـدة املقترحـة ينبغـي أن تقـدم املسـاعدة      ب اعتقاده
__________ 

 ٢١(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة     ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )١٦١(
(فنلنــــدا، باســــم االحتــــاد األورويب)؛  ٢٤(غانــــا)؛ والصــــفحة 

 (الربتغال). ٢٧والصفحة 

(االحتـاد   ١٥(الصـني)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٦٢(
(فنلنـــدا، باســـم االحتـــاد األورويب)؛  ٢٤الروســي)؛ والصـــفحة  

 (أستراليا). ٤٠(الربتغال)؛ والصفحة  ٢٧والصفحة 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٣(
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أيضــا علــى تصــميم سياســات واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر  
  .)١٦٤(والنمو االقتصادي

 بـني املـتكلمني   اتفاق واسـع النطـاق   وبينما كان هناك  
على احلاجة إىل عنصر شـرطة يف البعثـة اجلديـدة، فقـد اسـتمع      
إىل آراء متباينة بشأن كيفية التعامـل مـع عنصـرها العسـكري.     

أعـرب العديـد مـن املـتكلمني عـن اعتقـادهم بـأن وجـودا         فقـد  
ــادة     كــبريا للشــرطة وعنصــرا عســكريا صــغري احلجــم حتــت قي

مـني العـام،   األ مثلمـا قـال  ال غـىن عنـه،    هـي أمـر   األمم املتحدة
علـــى اســـتعادة االســـتقرار  نيســـاعداسألن هـــذين العنصـــرين 

وأعـــرب ممثـــل اليابـــان عـــن تفضـــيله  .)١٦٥(والقـــانون والنظـــام
ــة علــى عنصــر عســكري حتــت     اســتخدام قــوات األمــن الدولي

 .)١٦٦(قيادة األمم املتحدة، من أجـل ضـمان الفعاليـة التشـغيلية    

كيل قـوة تابعـة   ورأى ممثل اململكة املتحدة أن إعداد والية لتش
غـري   قـائال إنـه أمـر   لألمـم املتحـدة سيسـتغرق، ال حمالـة، وقتـا،      

ضروري يف الواقع، بالنظر إىل وجود الشركاء يف امليـدان وإىل  
وأعربـت ممثلـة الواليـات املتحـدة      .)١٦٧(متطلبات احلالة املؤقتـة 

عــن عــدم اقتناعهــا باحلاجــة إىل قــوة عســكرية تابعــة لألمــم        
ليشـيت داخليـة،    - شواغل األمنية يف تيمورال قائلة إناملتحدة، 
ــة   ومشــددة قائمــة بالفعــل جمهــزة  العلــى أن قــوة األمــن الدولي

نشـوء حاجـة    ةجيدا باملعدات واألفراد ومستعدة للـرد يف حالـ  
__________ 

 .٢٣ ةاملرجع نفسه، الصفح  )١٦٤(

(الصـني)؛   ١٠لكونغو)؛ والصفحة (ا ٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٥(
ــاد الروســي)؛ والصــفحة   ١٥والصــفحة  ــان)؛  ١٦ (االحت (اليون
ــلوفاكيا ٢٠ و ١٩(بـــريو)؛ والصـــفحتان  ١٨والصـــفحة   ،(سـ

ــا)، والصــفحتان   ٢٨(ســنغافورة)؛ والصــفحة   ٢٦ و ٢٥ وغان
(الــرأس  ٣٥(الربازيــل)؛ والصــفحة  ٣١(الربتغــال)؛ والصــفحة 

 األخضر).

 .١٢الصفحة  املرجع نفسه،  )١٦٦(

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٧(

ــك   .)١٦٨(إىل العمــل العســكري  ــى العكــس مــن ذل ، ذكــر وعل
ممثل اليونان أن الترتيبات الثنائيـة ال تشـكل حـال جمـديا طويـل      

ممثلـة نيوزيلنـدا أن    رأتو .)١٦٩(ن أجـل تعزيـز األمـن   األجـل مـ  
 أن نيوزيلنـدا ، مشـددة علـى   التوصية الواردة يف التقرير مقبولـة 

ــا ــرى، باعتبارهـ ــق    تـ ــوة حتقيـ ــامهة يف قـ ــات املسـ ــدى اجلهـ إحـ
العسـكري   الوجـود مـن املهـم أن حيظـى    أن االستقرار الراهنة، 

ــان تطـــوره، بتأييـــد عـــريض    - يف تيمـــور ــا كـ ليشـــيت، كيفمـ
. )١٧٠(قاعــدة وبشــرعية دوليــة معتــرف ــا علــى حنــو واضــح  ال

وقــال ممثــل أســتراليا إن بلــده لــئن كــان بصــدد ســحب قواتــه    
تـــدرجييا مـــن القـــوة الدوليـــة لتحقيـــق االســـتقرار مـــع حتســـن   

ــى اســتعداد ملواصــلة     - الظــروف يف تيمــور  ليشــيت، فهــو، عل
تقدمي قوات للقيام مبهـام الشـرطة واملهـام العسـكرية. وإلتاحـة      

على تفضيل املشـاركة اإلقليميـة يف    اشددماء فعال للقوات، أد
ــدرات    ــوفري ق النشــر الســريع واألمــن،   يف جمــايلهــذه القــوة بت

القـوة صـالحيات مبوجـب     أن خيول السوعلى أن من املهم 
ووجـه األمـني التنفيـذي موعـة البلـدان       .)١٧١(الفصل السـابع 

 تلـــك اموعـــةمـــاد الناطقــة باللغـــة الربتغاليـــة االنتبــاه إىل اعت  
عرض فيه املسـاعدة علـى إنشـاء بعثـة جديـدة      تإلعالن سياسي 

عـن اسـتعداد    وتعـرب فيـه  ليشـيت،   - لألمم املتحـدة يف تيمـور  
  .)١٧٢(أعضائها للمشاركة يف البعثة

ومبا أن قطـاعي العـدل والشـرطة كانـا األكثـر تضـررا         
 أثناء األزمة األخرية، فقد أيـد العديـد مـن املـتكلمني توصـيات     
األمــني العــام املتعلقــة بالعدالــة واملصــاحلة، مبــا يف ذلــك اقتــراح  

__________ 

 .١٧ة املرجع نفسه، الصفح  )١٦٨(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(

 .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٠(

 .٤٠لصفحة املرجع نفسه، ا  )١٧١(

 .٤١املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٢(
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إعادة إنشاء قـدرات للتحقيـق يف اجلـرائم اخلطـرية الـيت وقعـت       
. واتفقــوا علــى أنــه ينبغــي تقــدمي املســاعدة إىل  ١٩٩٩يف عــام 
ليشــيت لتســوية املســائل املتعلقــة بانتــهاكات حقــوق    - تيمــور

  يا.  اإلنسان وتوفري سبل االنتصاف للضحا

آب/أغســطس  ١٨املعقــودة يف  ،٥٥١٤ويف اجللســة   
ــر    ٢٠٠٦ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج الــس م

. ووجـــه )١٧٣(٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٨األمــني العـــام املـــؤرخ  
ــة        ــن العدال ــام ع ــني الع ــر األم ــاه إىل تقري ــا) االنتب ــرئيس (غان ال

وإىل رســــالة مؤرخــــة  ؛)١٧٤(ليشــــيت - واملصــــاحلة يف تيمــــور
موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤

 آب/ ٩رســــالة مؤرخــــة إىل و ؛)١٧٥(ليشــــيت - ممثــــل تيمــــور

 - موجهة إىل األمـني العـام مـن ممثـل تيمـور      ٢٠٠٦أغسطس 

  .)١٧٦(ليشيت

ووجـــه الـــرئيس أيضـــا انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع         
للتصويت واعتمد باإلمجـاع وبـدون   بعد ذلك طرح  )١٧٧(قرار

ــذي  )١٧٨()٢٠٠٦( ١٧٠٣مناقشــة بوصــفه القــرار   ــه ال ــرر ب  ق
  ما يلي:منها الس مجلة أمور، 

ليشـيت إىل   - قرر متديد والية مكتب األمـم املتحـدة يف تيمـور     
    .٢٠٠٦  أغسطس آب/ ٢٥
  

__________ 

)١٧٣(  S/2006/628. 

)١٧٤(  S/2006/580. 

)١٧٥(  S/2006/620. 

)١٧٦(  S/2006/651. 

)١٧٧(  S/2006/660. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )١٧٨(
 ببيان.

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٠٤القــــرار   

 آب/  ٢٥املعقـــودة يف  ٥٥١٦األمـــن يف اجللســـة 

    ٢٠٠٦أغسطس 

ــة    ــودة يف  ،٥٥١٦يف اجللسـ ــطس آب ٢٥املعقـ /أغسـ
ــر    ٢٠٠٦ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج الــس م

ووجـــه  .)١٧٩(٢٠٠٦آب/أغســـطس  ٨األمــني العـــام املـــؤرخ  
ــة        ــن العدال ــام ع ــني الع ــر األم ــاه إىل تقري ــا) االنتب ــرئيس (غان ال

ــور  ــاحلة يف تيمـ ــيت - واملصـ ــا   .)١٨٠(ليشـ ــرئيس أيضـ ــه الـ ووجـ
ــرار   ــاه إىل مشــروع ق ــك  طــرح ، )١٨١(االنتب ــد ذل للتصــويت بع

ــرار   وا ــفه القـ ــة بوصـ ــدون مناقشـ ــاع وبـ ــد باإلمجـ  ١٧٠٤عتمـ

  يلي:  منها ما الس مجلة أمور قرر به، الذي )١٨٢()٢٠٠٦(

ليشــيت، هــي بعثــة األمــم   - قــرر إنشــاء بعثــة متابعــة يف تيمــور   
  ليشيت؛   -  املتحدة املتكاملة يف تيمور

أكـد أنـه ينبغــي للمجلـس أن ينظـر يف التعــديالت الـيت ميكــن      و  
هيكـــل البعثـــة، مبـــا يف ذلـــك طبيعـــة العنصـــر العســـكري  إدخاهلـــا علـــى

  وحجمه، مع مراعاة آراء األمني العام؛

ــة يف    و   ــدة املتكاملــــ ــم املتحــــ ــة األمــــ ــرأس بعثــــ ــرر أن يــــ   قــــ
ليشــيت ممثــل خــاص لألمــني العــام يتــوىل إدارة عمليــات البعثــة    - تيمــور

  ليشيت؛   - وتنسيق كافة أنشطة األمم املتحدة يف تيمور

مــن الدوليــة إىل أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع  دعــا قــوات األو  
  البعثة وأن تقدم إليها املساعدة الالزمة لتنفيذ الوالية املذكورة أعاله؛

ليشــيت إىل التعــاون تعاونــا  - دعــا مجيــع األطــراف يف تيمــورو  
  تاما يف نشر البعثة وقوات األمن الدولية وتشغيلها.  

__________ 

)١٧٩(  S/2006/628. 

)١٨٠(  S/2006/580. 

)١٨١(  S/2006/686. 

لمشاركة يف اجللسـة ولكنـه مل يـدل    لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )١٨٢(
 ببيان.
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ــرار    ــذه الـــس   ٢٠٠٧( ١٧٤٥القـ ) الـــذي اختـ

ــته   يف ــودة يف  ٥٦٣٤جلســــ ــباط/ ٢٢املعقــــ  شــــ

    ٢٠٠٧  فرباير

، قـدم األمـني العـام تقريـره     ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١يف   
ليشيت عـن الفتـرة    - عن بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور

كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٦إىل  ٢٠٠٦آب/أغســــطس  ٩مــــن 
عــن تأييــده متديــد واليــة البعثــة  فيــه الــذي أعــرب )١٨٣(٢٠٠٧
دون إدخـــال أي تغــــيري يــــذكر إال بعــــد  بــــشــــهرا  ١٢ملـــدة  

تعزيـز األمـن مـن أجـل      أيـد، ـدف   االنتخابات املقبلة. إال أنه
العمليــة االنتخابيــة الــيت تتســم بأمهيــة حامســة، طلــب احلكومــة  

 وذكـر أن نشر وحدة إضافية مـن وحـدات الشـرطة املشـكلة.     
مــن ديلــي مقــرا هلــا مــن أجــل دعــم وحــدات  ســتتخذ الوحــدة

شكلة املوجودة، ولتسـتجيب علـى وجـه اخلصـوص     الشرطة امل
للحوادث املمكنة اليت قد تنشأ يف املقاطعات الغربيـة املالصـقة   
للعاصمة، واليت قد يتوقع حدوث اضطرابات فيهـا، وال سـيما   

  خالل الفترتني السابقة والالحقة لالنتخابات.

 شـــــــباط/ ١٢املعقـــــــودة يف  ،٥٦٢٨ويف اجللســـــــة   

لــس يف جـدول أعمالــه تقريـر األمــني   ، أدرج ا٢٠٠٧ فربايـر 
العام، واستمع إىل إحاطـة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف       

ليشــيت. وأدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء الــس وممثلــو   - تيمــور
ــتراليا  ــن أسـ ــل مـ ــاد األورويب) ، كـ ــم االحتـ ــا (باسـ ، )١٨٤(وأملانيـ

، وســـنغافورة، )١٨٥(ليشـــيت - وتيمـــور، والربتغـــال، والربازيـــل
  واليابان.، ونيوزيلندا، والفلبني

__________ 

)١٨٣(  S/2007/50 ١٧٠٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 

والبوســنة  ،وأيســلندا ،وأوكرانيــا ،دت البيــان كــل مــن ألبانيــاأيــ  )١٨٤(
 ،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا  ،وتركيــا ،واهلرســك

 والنرويج. ،وكرواتيا ،وصربيا ،ومجهورية مولدوفا

 .رئيس وزرائها ليشيت - ل تيمورمثَّ  )١٨٥(

مشـريا  ، يف إحاطتـه  وشدد املمثل اخلاص لألمني العـام   
ليشــيت تعــد لالنتخابــات الوطنيــة األوىل منــذ   -أن تيمــور  إىل

ــزال عنصــرا حامســا يف جنــاح     االســتقالل، علــى أن األمــن ال ي
العمليــة االنتخابيــة، وأن الوضــع ال يــزال هشــا رغــم ظهــور       

هذا الصـدد، قـال إنـه حيبـذ      بعض عالمات التحسن عليه. ويف
ــكَّ   ــرطة مشـ ــدة شـ ــر وحـ ــري   نشـ ــل التحضـ ــن أجـ ــافية مـ لة إضـ

لالنتخابــات ويف فتــرات مــا بعــد االنتخابــات مباشــرة. وأثــىن   
ليشـيت   - على إبرام مذكرة تفاهم مؤخرا بـني حكومـة تيمـور   

الـيت أنشـأت    ، وهـي املـذكرة  وحكومة أستراليا واألمم املتحدة
 - التنســيق األمــين يف تيمــور  منتــدى للتنســيق ثالثــي لتعزيــز    

ليشـيت الـيت شـرعت     - ليشيت. وأثىن أيضا على حكومة تيمور
عـن األمـل يف أن يـتم تنفيـذ      معربايف استعراض القطاع األمين 

توصــيات اللجنــة اخلاصــة املســتقلة للتحقيــق يف أقــرب وقــت.   
أن  مشــريا إىل وأبــرز املمثــل اخلــاص علــى وجــه اخلصــوص،      

زيزها يتطلبـان اسـتمرار دعـم اتمـع     النهوض بالدميقراطية وتع
الدويل، توصية األمني العام بتمديد البعثـة لفتـرة إضـافية مـدا     

  .)١٨٦(شهرا ١٢

وعلى الرغم من أن الترتيب القائم بني األمـم املتحـدة     
ليشيت بشأن األمن العام قد تنـاول املسـائل    - وحكومة تيمور

ليشــيت  - املتعلقــة بإصــالح الشــرطة، فقــد طلــب ممثــل تيمــور  
لة إضـافية بـالنظر   ينظر الس يف نشر وحـدة شـرطة مشـكَّ    أن

ليشـيت. وأشـار إىل أن    - إىل استمرار هشاشة احلالة يف تيمـور 
حكومتــه، بــدعم مــن األمــم املتحــدة، جعلــت مــن إصــالح        

ــة.   ــة،  وقــالالقطــاع األمــين أولوي ن إ، مشــريا إىل قطــاع العدال
ــيس مهيئــ      ــه ول ــوق طاقت ــاء تف ــوء بأعب ــام ين ــع  النظ ــل م ا للتعام

أن سيناريو ما بعد األزمة احلالية. والـتمس مـن األمـم املتحـدة     
إطارهــا الرئيســي للمســاعدة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات   تعــزز

__________ 

)١٨٦(  S/PV.5628 ٦-٢، الصفحات. 
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 مســلطاليشــيت،  - إقامــة العــدل العاجلــة. وحــث ممثــل تيمــور 
الضــوء علــى ضــرورة التــزام األمــم املتحــدة الطويــل األجــل يف  

الم الـدائم يف بلـده الـذي    ليشيت من أجـل إتاحـة السـ    - تيمور
مير مبرحلة حامسة األمهية، الس على متديد واليـة بعثـة األمـم    

ــور  ــة يف تيمــ ــدة املتكاملــ ــرة  - املتحــ ــيت لفتــ ــهرا  ١٢ليشــ شــ
  .)١٨٧(أخرى

أن  يف تقييمـه وهـو  األمـني العـام    واتفق متكلمـون مـع    
ــور   ــة يف تيم ــة العام ــذ أنشــئت      - احلال ــد حتســنت من ليشــيت ق

اتفقوا على أن العديـد مـن التحـديات ال يـزال      البعثة. بيد أم
يـتعني التصــدي هلـا مــن أجـل منــع العـودة إىل الــرتاع، وحتقيــق     
ــة املســتدامة. وأشــاروا إىل أن احلالــة األمنيــة مــا زالــت        التنمي
هشة، وما زال عدم إحراز تقدم يف النظام القضائي ومكافحـة  
اإلفالت من العقاب يشكل مصـدرا للقلـق. وشـدد متكلمـون     
ــة الظــروف املناســبة إلجــراء       ــة مبكــان يئ ــن األمهي ــى أن م عل

مـع مـرور   قالوا إم، االنتخابات الرئاسية والربملانية القادمة. و
ــم ليشــيت مبنعطــف حاســم، يشــاطرون   - تيمــور ــرأي  غريه ال

القائل بأن البلد حيتـاج إىل مواصـلة الـدعم القـوي مـن اتمـع       
العـام بتمديـد واليـة    توصـية األمـني    فهم يؤيدونولذا  ،الدويل

ــدة    ــم املتحــدة مل ــة األم ــوب    ١٢بعث ــل جن ــرب ممث شــهرا. وأع
 ،)١٨٨(أفريقيا عن اعتقاده بأنـه ينبغـي أيضـا تعزيـز واليـة البعثـة      

وأيد العديد من املتكلمني صراحة نشـر وحـدة شـرطة إضـافية     
ــات  ــل إجــراء االنتخاب ــتكلمني،    .)١٨٩(قب ــن امل ــدد م ورحــب ع

__________ 

 .١٢-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٧(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٨(

 ٢٢(إندونيســــيا)؛ والصــــفحة  ٢١املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١٨٩(
(بلجيكــا)؛   ٢٦(فرنســا)؛ والصــفحة    ٢٣(بنمــا)؛ والصــفحة   

 ات(اليابــان)؛ والصــفح ٣٣(بــريو)؛ والصــفحة  ٢٧والصــفحة 
وأملانيـــا (باســـم االحتـــاد األورويب))؛     ،(ســـنغافورة  ٣٦ و ٣٤

 (الفلبني). ٤٠الصفحة و(الربتغال)؛  ٣٨والصفحة 

تمرار ال ميكـن أن يتحقـق   على أن سالما قـابال لالسـ   مشددين
ــي      إال ــدى التنســيق الثالث ــن، بإنشــاء منت ــة يســودها األم يف بيئ

ــور     ــة تيم ــة أســتراليا وحكوم ــني حكوم ــراف ب ليشــيت  - األط
واألمــــــم املتحــــــدة لتعزيــــــز األنشــــــطة األمنيــــــة اســــــتعدادا 

ــات ــاء     .)١٩٠(لالنتخاب ــى ضــرورة بن ــتكلمني عل وشــدد عــدة م
لتصـدي للتحـديات   شرطة وطنيـة تيموريـة فعالـة قـادرة علـى ا     

مبـا يف ذلـك    ،)١٩١(األمنية، واحلاجة إىل إصالح القطاع األمـين 
القيادة املسـتقبلية وتشـكيل قـوات الـدفاع التيموريـة. وأعـرب       
ممثل الواليات املتحدة عن قلقه من أن وجود جنـود مسـلحني   
مـــن القـــوات املســـلحة التيموريـــة أفضـــى إىل زيـــادة الشـــعور   

يمـوري، وحـث احلكومـة علـى     بانعدام األمن لدى الشـعب الت 
 وقـال إن ضمان أن يلتزم اجليش التيمـوري بالتصـرف الالئـق.    

شرطة األمم املتحدة ما زالت حتظى بوالية الس لالضـطالع  
  .)١٩٢(مؤقتا بإنفاذ القانون والسالمة العامة يف تيمور الشرقية

وأكد جمددا العديد من الوفود علـى احلاجـة املسـتمرة      
ــةإىل املســاءلة والعد ــذ    ،)١٩٣(ال ــد عــدد مــن املــتكلمني التنفي وأي

ــتقلة    ــة املســـ ــة اخلاصـــ ــيات اللجنـــ ــن التوقيـــــت لتوصـــ احلســـ
__________ 

 ٢٦(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة  ١٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٩٠(
ــفحة   ــا)؛ والصـــ ــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة   ٣٠(بلجيكـــ  ٣٣(ســـ

ــفحة  ــان)؛ والصـ ــا ٣٦(اليابـ ــاد األورويب)؛  ،(أملانيـ ــم االحتـ باسـ
 (الربازيل). ٤٢(الربتغال)؛ والصفحة  ٣٨والصفحة 

ــفحة    )١٩١( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــ ٢٣املرجـــ ــفحة (فرنســـ  ٢٥ا)؛ والصـــ
(اململكـــة  ٢٨ ة(بــريو)؛ والصـــفح  ٢٧(الكونغــو)؛ والصـــفحة  

 ٣٢ و ٣١(سـلوفاكيا)؛ والصـفحتان    ٣٠املتحدة)؛ والصـفحة  
 ،(أملانيـا  ٣٦(سـنغافورة)؛ والصـفحة    ٣٤(أستراليا)؛ والصفحة 

(نيوزيلنـدا)؛ والصـفحة    ٤١باسم االحتاد األورويب)؛ والصفحة 
 (الربازيل). ٤٢

 .١٥و  ١٤ تانفسه، الصفحاملرجع ن  )١٩٢(

ــفحتان     )١٩٣( ــه، الصـ ــع نفسـ ــا ١٤ و ١٢املرجـ ــات  ،(إيطاليـ والواليـ
باسـم   ،(أملانيـا  ٣٦(قطـر)؛ والصـفحة    ١٦املتحدة)؛ والصفحة 

 (نيوزيلندا). ٤٠االحتاد األورويب)؛ والصفحة 
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وحـــث ممثـــل الواليـــات املتحـــدة البعثـــة علـــى  .)١٩٤(للتحقيـــق
االنتـــهاء مـــن التحقيـــق يف اجلـــرائم املرتكبـــة يف البلـــد يف عـــام 

ــائال إن، ١٩٩٩ ــة جــدا      ق ــدة طويل ــدل مل ــة الع ــأخر يف إقام الت
ويف هــذا الســياق،   .)١٩٥(حرمــان منــها  ميكــن أن يتحــول إىل 

ــام     ــني العـ ــن تأييـــدهم لألمـ ــتكلمني عـ ــد مـــن املـ أعـــرب العديـ
من أن العدالـة شـرط مسـبق ال غـىن عنـه للمصـاحلة       يراه  ما يف

  .)١٩٦(الوطنية املستدامة

 شـــباط/ ٢٢املعقـــودة يف  ،)١٩٧(٥٦٣٤ويف اجللســـة   

ــر  ــه   ٢٠٠٧فرباي ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمال
 ألمني العام عن بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور     تقرير ا

ووجــه الـرئيس (ســلوفاكيا) االنتبـاه إىل رســالة    .)١٩٨(ليشـيت  -
موجهة إىل األمـني   ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١مؤرخة 

  .)١٩٩(ليشيت - العام من ممثل تيمور
__________ 

ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٩٤( (الوالي
ــا)؛ والصــــــفحة   ١٥  ٢٥ نســــــا)؛ والصــــــفحة (فر ٢٣(غانــــ

 (بريو). ٢٧ ة(بلجيكا)؛ والصفح ٢٦(الكونغو)؛ والصفحة 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٥(

(فرنســا)؛  ٢٤(غانــا)؛ والصــفحة  ١٥املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٩٦(
ــفحة  ــفحة   ٢٦والصـــ ــا)؛ والصـــ (ســـــلوفاكيا)؛  ٣٠(بلجيكـــ

 (الربتغال). ٣٨والصفحة 

ــور    )١٩٧( ــل تيمـ ــي ممثـ ــيت  - دعـ ــاركةلليشـ ــةيف  لمشـ ــه  اجللسـ ولكنـ
 ببيان.  يدل  مل

)١٩٨(  S/2007/513 ١٧٠٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 

)١٩٩(  S/2006/1022 رســالة موجهــة مــن رئــيس تيمــور  ، الــيت حتيــل - 
 - ليشــيت ورئــيس الربملــان الــوطين ورئــيس الــوزراء يف تيمــور      

ــة غــري املســتقرة يف بعــض     ليشــيت يف ــالظروف األمني ــق ب مــا يتعل
يطلبـون فيهـا تعزيـز البعثـة بوحـدة شـرطة مشـكلة         مناطق البلد،

إضافية من احلرس الوطين اجلمهوري للربتغال لكفالـة أن جتـري   
 االنتخابات الرئاسية والتشريعية يف بيئة آمنة وسلمية.

بعـد   طرح )٢٠٠(مث وجه انتباه الس إىل مشروع قرار  
ــك ــدون مناقشــة بوصــفه    للتصــويت واعت ذل ــد باإلمجــاع وب م

ــرار  ــذي ٢٠٠٧( ١٧٤٥الق ــه )، ال ــرر ب ــور  ق ــة أم ــس مجل  ال
  يلي:منها ما 

  ؛  ٢٠٠٨  يرافرب شباط/ ٢٦قـرر متديد والية البعثة حىت   

 ١٤٠قرر أن يزيد قوام القوة املأذون ا للبعثـة مبـا يصـل إىل    و  
  فردا من أفراد الشرطة؛  

ــة، مبــ   و   ـــي التنمي ــم   حــث الشــركاء ف ــك وكــاالت األم ا يف ذل
املتحــدة واملؤسســات املاليــة املتعــددة األطــراف، علــى مواصــلة تــوفري        
املوارد واملساعدة الالزمة للتحضري لالنتخابـات املقبلـة ولسـائر املشـاريع     
ــة      ــة املســتدامة، وأهــاب باجلهــات املاحنــة الدولي ــق التنمي ــة إىل حتقي الرامي

لصـاحل   ٢٠٠٧نـداء املوحـد لعـام    النظر يف إمكانية املسامهة بسـخاء يف ال 
  ليشيت؛   - تيمور

طلب إىل البعثـة مراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية بشـكل كامـل       و  
بوصــف ذلــك مســألة شــاملة طــوال فتــرة واليتــها، وطلــب كــذلك إىل    
األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاريره املقدمــة إىل الــس التقــدم احملــرز يف   

  بعثة بأسرها.  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف ال
  

الـــرئيس يف جلســـة جملـــس  الـــذي أدىل بـــهبيـــان ال  

  ٢٠٠٧  مايو أيار/ ٢٣املعقودة يف  ٥٦٨٢األمن 

ــة    ــودة يف ٥٦٨٢يف اجللســــ ــايو  ٢٣، املعقــــ أيار/مــــ
أدىل الــرئيس (الواليــات املتحــدة) ببيــان باســم      ،)٢٠١(٢٠٠٧
  :البيان أنهالس يف . ويف مجلة ما أورده )٢٠٢(الس

ـــ    ــإعالن نت ــب بـ ــور  رحـ ـــة يف تيمـ ــات الرئـاسيـ  - ائج االنتخابـ
هـورتـــا علــى انتخابــه رئيســا؛   - ليشــيت، وهنــأ الســيد خوســيه رامــوس 

__________ 

)٢٠٠(  S/2007/98. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )٢٠١(
 ببيان.

)٢٠٢(  S/PRST/2007/14. 
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وتطلــع إىل العمــل مــع احلكومــة اجلديــدة مــن أجــل املســاعدة علــى بنــاء  
  ليشيت؛   - مستقبل أفضل لتيمور

ــتقرار    و   ــدم اسـ ــة وعـ ــتمرار هشاشـ ــه إزاء اسـ ــن قلقـ ــرب عـ أعـ
ليشـيت.   - ة واالجتماعية واإلنسانية يف تيمـور األحوال األمنية والسياسي

ــروح التعــاون      ــع األطــراف يف العمــل ســويا ب ــة اســتمرار مجي وأكــد أمهي
ليشـيت يف   - وعدم التشدد من أجـل تعزيـز التقـدم الـذي أحرزتـه تيمـور      

السنوات األخرية، ومتكـني البلـد مـن املضـي قـدما جتـاه مسـتقبل سـلمي         
  وأكثر ازدهارا؛  

ملستمر لعمل بعثـة األمـم املتحـدة املتكاملـة     أعرب عن دعمه او  
ليشيت، حتت قيادة املمثل اخلاص لألمني العـام، السـيد أتـول     - يف تيمور

كهــاري، وشـجع البعثــة علـى مواصـلة التعــاون والتنسـيق مـع وكــاالت       
األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا، فضـــال عـــن التنســـيق مـــع مجيـــع 

ــه   ــا لواليت ـــن، وفق ــة    الشــركاء املعنـيـي ــدعم حلكوم ــدمي ال ــن أجــل تق   ا، م
  ليشيت.   - تيمور

  
الـــرئيس يف جلســـة جملـــس  الـــذي أدىل بـــهبيـــان ال  

 كــــانون األول/ ١٠املعقــــودة يف  ٥٧٤٠األمــــن 

    ٢٠٠٧ديسمرب 

، قــــدم األمـــني العــــام  ٢٠٠٧آب/أغســـطس   ٢٨يف   
ــة يف تيمــــور   ــة األمــــم املتحــــدة املتكاملــ  - تقريــــرا عــــن بعثــ

االنتخابات الرئاسـية والربملانيـة    أن انتهاء ، ذكر فيه)٢٠٣(ليشيت
دل بصورة ناجحة على أن اجلهود الـيت بـذلت للتغلـب علـى     ي

أن أوجـه الضـعف   بـ حترز تقدما. وأفاد أيضا  ٢٠٠٦أزمة عام 
يف القطاع القضائي تقوض ثقة اجلمهور يف مؤسسـات سـيادة   

ــة     ــك الشــرطة. وستواصــل البعث ــا يف ذل ــانون األخــرى، مب  ،الق
ئها الـدوليني اآلخـرين، تقـدمي الـدعم إىل     باالشتراك مـع شـركا  

ــن      ــة م القطــاع القضــائي، وإىل اجلهــود األخــرى أيضــا املبذول
ن إأيضـا   وقـال أجل تعزيـز حقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون.      

__________ 

)٢٠٣(  S/2007/513 ١٧٤٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.( 

التحديات اإلنسانية املرتبطة بأزمة املشردين داخليـا الـيت طـال    
بدأ أمــدها ال تــزال قائمــة. ويف الفتــرة املتبقيــة مــن الواليــة، ســي 

التركيز يف البعثة على التحول من اإلنفـاذ املؤقـت للقـانون إىل    
تقدمي الدعم من أجل إعادة إصـالح الشـرطة وإعـادة هيكلتـها     
وإعــادة بنائهــا، مــع مراعــاة احلالــة الســائدة للقــانون والنظــام.   
وسوف يتم هذا يف إطار إصالح أوسـع لقطـاع األمـن، الـذي     

  ت البعثة.سيظل يشكل أولوية مستمرة من أولويا

ــودة يف  ،٥٧٣٩يف اجللســة و   أيلول/ســبتمرب  ١٠املعق
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني العـام،      ٢٠٠٧

ــاون       ــة والتع ــر الشــؤون اخلارجي ــن وزي ــة م واســتمع إىل إحاط
ــور ــا ليشــيت. ذكــر  - لتيم ــية    فيه ــات الرئاس ــذه االنتخاب أن ه

متثـل  موريون، وأول انتخابات وطنية يديرها التي هيوالربملانية 
 أن قدرم علـى ممارسـة اسـتقالهلم. وشـدد علـى     لتأكيدا هاما 
بــدعم واســع النطــاق مــن بعثــة األمــم قــد جــرت، االنتخابــات 

ليشــــيت وحبضــــور املــــراقبني  - املتحــــدة املتكاملــــة يف تيمــــور
الدوليني والقوة الدوليـة لتحقيـق االسـتقرار، يف أجـواء سـلمية      

جتســيداً ألمــل الشــعب  وحــرة ونزيهــة وشــفافة، كمــا كانــت   
وثقته ومحاسته. وقال إنه يدرك، مع النظر جبديـة يف توصـيات   
الفريـــق املســـتقل للتصـــديق علـــى صـــحة االنتخابـــات، أنـــه مت 
استيفاء املعايري اليت تستند إليها عملية التصديق بصـورة جزئيـة   
فقــط يف بعــض احلــاالت، وأعــرب عــن التزامــه مبعاجلــة أوجــه   

ااالت ـدف حتسـني عمليـة إجـراء     القصور يف بلده يف تلك 
االنتخابــات املقبلــة. وشــدد علــى أن اهليكــل املؤسســي اهلــش    

شكل التحـدي الرئيسـي الـذي ال يـزال يف حاجـة إىل توجيـه       ي
حكومــــة  وقــــال موضــــحا، إنملمــــوس ومســــاعدة كــــبرية. 

املســؤولة يف املقــام  ، مــع ذلــك، هــيليشــيت ال تــزال - تيمــور
حلمايــة إىل مواطنيهــا. ومبــا أن   األول عــن تقــدمي املســاعدة وا  

إرســاء اإلطــار املؤسســي للدولــة كــان عمليــة طويلــة وصــعبة،  
فقــد طلــب وزيــر الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون إىل الــس أن   

وذكـر  . ٢٠١٢ينظر يف إمكانية متديد واليـة البعثـة حـىت عـام     
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أن من الضروري إنشـاء  يف رأيه وهو مع األمني العام  أنه يتفق
ــة ذات واليــ  ــى أن تبقــى يف      بعث ــد ذلــك عل ة لبنــاء الســالم بع

أن  ةعلـى ضـرور   إال أنـه يشـدد  مكاا مخس سنوات إضـافية،  
  .  )٢٠٤(٢٠١٠تبقى بعثة حفظ السالم حىت تاريخ يتجاوز 

 أيلـــــــول/ ١٠املعقـــــــودة يف  ،٥٧٤٠يف اجللســـــــة و  

أدرج الـــس مـــرة أخـــرى يف جـــدول   ،)٢٠٥(٢٠٠٧ ســـبتمرب
األمـم املتحـدة املتكاملـة يف    أعماله تقرير األمني العام عن بعثـة  

ــور ــم     .)٢٠٦(ليشــيت - تيم ــان باس ــا) ببي ــرئيس (فرنس مث أدىل ال
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه: ،)٢٠٧(الس

__________ 

)٢٠٤(  S/PV.5739 ٥-٢، الصفحات. 

ولكنـه مل يـدل    اجللسـة لمشاركة يف لليشيت  - دعي ممثل تيمور  )٢٠٥(
 ببيان.

)٢٠٦(  S/2007/513 ١٧٠٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.( 

)٢٠٧(  S/PRST/2007/33. 

  ليشيت؛ - رحب بتشكيل احلكومة اجلديدة يف تيمور  

أكد على ضرورة قيـام مجيـع األطـراف حبـل مجيـع منازعاـا       و  
طـار املؤسسـات الدميقراطيـة، وأهـاب     بالطرق السلمية وحدها وضـمن إ 

ليشيت االمتناع عن ممارسة العنف والعمـل معـاً لضـمان     - بشعب تيمور
  استتباب األمن.  

ـــة تيمــور  و   ـــن حبكومـ ـــس األمـ ـــا   - أهــاب جملـ ليشــيت وبرملاـ
وأحزاـــا السياســـية وشعبهـــــا بـــذل جهـــود مشـــتركة والبـــــدء حبـــــوار  

راطيـــة وســـيادة القـــانون والتنميـــة     سياســـــي وتـــدعيم الســـالم والدميق  
االجتماعيــة واالقتصــادية املســتدامة واملصــاحلة الوطنيــة يف البلــد. وأكــد   
ــة        ــى أمهيــ ــدد علــ ــاءلة، وشــ ــة واملســ ــة إىل العدالــ ــد احلاجــ ــن جديــ مــ

توصـيات جلنـة التحقيـق اخلاصـة املسـتقلة الـواردة يف تقريرهـا عـن          تنفيذ
  .٢٠٠٦أحداث 

ــر األمــني العــام عــن عمــ  و   ــى  رحــب بتقري ــة وشــجع عل ل البعث
مواصــلة التعـــاون والتنســـيق مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها  

ليشـيت   - وبراجمها وكذلك مجيع الشركاء املعنيني لدعم حكومـة تيمـور  
  على تنفيذ خطة تنمية وطنية.

      

  احلالة يف أفغانستان - ٢٤

املعقـودة   ٤٨٩٣املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤ين/يناير كانون الثا ١٥يف 

 كــانون الثــاين/  ١٥، املعقــودة يف ٤٨٩٣يف اجللســة   

جــدول أعمالــه تقريــر األمــني   ، أدرج الــس يف٢٠٠٤ينــاير 
ــى الســلم واألمــن     ــة يف أفغانســتان وآثارهــا عل العــام عــن احلال

ــانون األول/ديســــمرب  ٣٠املــــؤرخ  ،)١(الــــدوليني . ٢٠٠٣كــ
ــام يف تقريـــ    ــني العـ ــف األمـ ــرز  ووصـ ــدم احملـ ــذ ره التقـ يف تنفيـ

__________ 

  )١(  S/2003/1212. 

ــاق ــؤرخ   اتفـ ــون، املـ ــمرب   ٥بـ ــانون األول/ديسـ  ،)٢(٢٠٠١كـ
يف ذلك املرحلة التجريبية لربنامج نــزع السـالح والتسـريح     مبا

 كــانون األول/ ١وإعــادة اإلدمــاج؛ والتســجيل االنتخابـــي يف 

ــتوري يف  ديســـمرب؛ و ــا الدسـ ـــا جريغـ ــانون  ١٤جملـــس لويـ كـ
هــذه العمليــات األول/ديســمرب. وأكــد األمــني العــام أن جنــاح  

ميكن أن يعطي زمخا كبريا جلهـود بنــاء الدولـة يف أفغانسـتان،     
ســيما  أنــه ينبغــي التغلــب علــى التحــديات األساســية، وال  بيــد

ــة       ــة الســلمية ائي ــن، حــىت تصــبح العملي ــدام األم مشــاكل انع
ــال إن       ـــة نســبيا. وق ــة اهلشـ ــت مؤسســات الدول ــق تثبي ويتحق

__________ 

ــة يف أفغانســتان ريثمــا يعــاد إنشــاء   اتفــاق بشــأن الترتي  )٢(   بــات املؤقت
 ).S/2001/1154املؤسسات احلكومية الدائمة (انظر 
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كـم مـن قبـل الفصـائل يف     السبب يف انعدام األمن هو سـوء احل 
ــود   ــات، وجهــ ــدين’’املقاطعــ ــر  ‘‘املفســ ــيهم عناصــ ــن فــ ، مبــ

حركــة الطالبــان واملوالــون لقلــب الــدين حكمتيــار ورمبــا    مــن
تنظيم القاعدة. وملعاجلـة املشـاكل، حـث األمـني العـام منظمـة       
حلــف مشــال األطلســي (النــاتو) وقــوات التحــالف علــى اختــاذ  

ــة لتســريع نشــر     كــل ــدابري املمكن ــة   الت ــوات املســاعدة األمني ق
ل. وأكـــد أيضـــا احلاجـــة إىل إجـــراء املزيـــد مـــن  خـــارج كابـــ

اإلصـــالحات لتوســـيع نطـــاق متثيـــل مجيـــع قطاعـــات اتمـــع  
  األفغاين يف احلكومة املركزية.

واستمع الس إىل إحاطتني قـدمهما كـل مـن األمـني       
  .)٣(ألفغانستان  العام واملمثل اخلاص لألمني العام

، مبـــا اعتـــربه إحاطتـــه العـــام يف بدايـــة أشـــاد األمـــنيو  
قيـــام لويـــا جريغـــا  يتمثـــل يف “تطـــورا هامـــا مشـــجعا جـــدا”

(الس الدسـتوري األعلـى) باعتمـاد الدسـتور اجلديـد. وقـال       
إن الدســـتور يـــوفر أساســـاً دائمـــاً إلعـــادة ســـيادة القـــانون يف  
أفغانستان وحيدد نظاماً سياسياً عن طريق نظام حكـم رئاسـي   

ة تشــريعية تتكــون مــن جملســني. وينشــئ نظامــاً  قــوي ذي هيئــ
قضــائياً ميتثــل ألحكــام اإلســالم، ويتضــمن أحكامــاً ترمــي إىل   
ــة االحتــرام التــام حلقــوق اإلنســان األساســية، مبــا فيهــا        كفال

يف احلقوق. وهنأ األمني العـام شـعب    مع الرجل تساوي املرأة
ن أفغانســتان وحكومتــها علــى هــذا اإلجنــاز الكــبري، وحــذَّر مــ  

ــل الســلم واالســتقرار.       ــن يكف ــه ل كــون الدســتور يف حــد ذات
ولذلك دعا األفغان إىل اختاذ إجراء فوري، بالدعم الالزم مـن  
اتمع الدويل، للتصدي للعقبات اليت تعتـرض عمليـة السـالم،    
مبا يف ذلك معاجلة احلالة األمنية اليت تثري شديد اجلزع وكفالـة  

  .)٤(وتسريع وترية التنميةقيام حكومة شاملة واسعة التمثيل 
__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،لمشاركة يف اجللسةلدعي ممثل أفغانستان   )٣(  

  )٤(  S/PV.4893 ٣و  ٢، الصفحتان. 

لس بشـأن االجتمـاع   إىل ا إفادةوقدم املمثل اخلاص   
الدستوري للويا جريغا مث ناقش التحـديات املقبلـة، وال سـيما    
ــعبية      ــدة الشـ ــيع القاعـ ــة وتوسـ ــة األمنيـ ــني احلالـ ــرورة حتسـ ضـ
للحكومـــة، وتعزيـــز نظـــام احلكـــم، وتعجيـــل عمليـــة الـــتعمري  

املوافقــة شــبه  عب األفغــاين علــىوتقــدمي اخلــدمات. وهنــأ الشــ 
ــا      ــا جريغـ ــل اللويـ ــن قبـ ــد مـ ــتور اجلديـ ــى الدسـ ــة علـ اإلمجاعيـ

 وأشـار الدستوري، الذي ميثل إىل حد كبري أفغانستان ككـل.  
أن انعقاد اجتماع اللويـا جريغـا جتـاوز العشـرة      إىل مع التقدير

أيام املقررة له أصال، لكـن الوفـود أثبتـت اسـتعدادها للتوصـل      
التوصــل إىل نــص  ــدفط ولتقــدمي تنــازالت إىل حلــول وســ

يقبلــه اجلميــع. وأعــرب عــن اعتقــاده بــأن الدســتور اجلديــد        
والعمليــة الــيت أفضــت إىل وضــعه ينبغــي أن يشــكال مصــدر       
اعتزاز للشعب األفغاين. بيد أن املمثل اخلاص حذَّر مـن كـون   
املهام اليت يلـزم القيـام ـا مـن الكثـرة حبيـث ال ميكـن لألفغـان         

ــدوليني أن يســتكنوا. وتكمــن املهمــة األوىل يف   وشــركائ هم ال
ــل اخلــاص أن النظــام      ــه. ورأى املمث ــيالً ل ــق الدســتور تفع تطبي
الدســتوري اجلديــد لــن يكــون لــه مغــزى بالنســبة للمــواطن        

حتسنت احلالـة األمنيـة وتعـززت سـيادة      إذا األفغاين العادي إال
ــانون.  ــارالق ــق   وأش ــع القل ــروف األ إىل م ــدهور الظ ــة أن ت مني

يستمر يف وقت حرج تتطلب فيه عملية السـالم مـن احلكومـة    
ــدان      ــا يف امليــ ــاق وجودمهــ ــعا نطــ ــدة أن يوســ ــم املتحــ واألمــ
ويســتكمال التســجيل االنتخــايب ويضــطلعا بأنشــطة أخــرى.      
ولــذلك شــدد علــى احلاجــة إىل نــزع ســالح قــوات الفصــائل،  
ومحايــة حقــوق اإلنســان األساســية، وتســريع وتــرية اإلعمــار،  

ــال ــدوليون،    وإصـ ــركاء الـ ــا الشـ ــة. وأمـ ــات الوطنيـ ح املؤسسـ
ــار       ــة إعمـ ــر أفرقـ ــل بنشـ ــاص إىل التعجيـ ــل اخلـ ــدعاهم املمثـ فـ

ــه املقاطعــات،  ــائال إن ــة    ق مــا زال يعتقــد أن إنشــاء تلــك األفرق
بعـد خيـار التوسـيع املباشـر ملهـام       “اخليار األفضل الثـاين ” هو

إىل انتبـــاه الـــس  ووجـــهالقـــوة الدوليـــة للمســـاعدة األمنيـــة. 
التحديات اهلائلة النامجة عن ازدياد إنتاج األفيون واالجتار بـه،  
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بليـون دوالر، أي   ٢,٣ن يدران دخال يقـدر مبـا جمموعـه    ياللذ
يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل للبلــد. ويف  ٥٠مــا يفــوق 

، وجه املمثل اخلاص انتبـاه الـس إىل ورقـة غـري رمسيـة      النهاية
ملتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان،  وزعتــها بعثــة األمــم ا 

أشـري فيهــا إىل أن عقــد مـؤمتر ثــان علــى غـرار مــؤمتر بــون مــن    
شــأنه أن يكــون وســيلة إلعــادة تنشــيط التــزام مجيــع األطــراف 

  .)٥(املعنية بعملية السالم
  

املعقـودة   ٤٩٣١املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٤يف 

آذار/مـــــارس  ٢٤عقـــــودة يف ، امل٤٩٣١يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

عن احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمـن الـدوليني،   
ووصــف األمــني العــام يف  .)٦(٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٩املــؤرخ 

كـانون   ٣١التطـورات الرئيسـية منـذ     تقريره، الذي ركز على
سار املقبل يف تنفيذ اتفاق بـون بعـد   ، امل٢٠٠٣األول/ديسمرب 

ــع       ــا الدســتوري بنجــاح وتوقي ــا جريغ ــاع اللوي ــام االجتم اختت
ــات     ــد. وأشــار إىل أن إجــراء االنتخاب الدســتور األفغــاين اجلدي
ســـيكون أحـــد التحـــديات املقبلـــة الرئيســـية، ووصـــف حالـــة  
مشـــروع تســـجيل النـــاخبني واملســـائل الرئيســـية ذات الصـــلة  

ونوع االنتخابـات الـيت سـتجري عـام      بالبت يف مسألة توقيت
. وحـــذّر األمـــني العـــام مـــن أن األمـــن ال يـــزال ميثـــل  ٢٠٠٤

مشكلة كبرية، وأبلغ عـن عـدد مـن املبـادرات لتحسـني احلالـة       
األمنية، مثل توسيع القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة، وإنشـاء      
أفرقة إضافية إلعمـار املقاطعـات، وتعجيـل اجلهـود الراميـة إىل      

ــاء جــ  ــى     بن ــة. وشــدد أيضــا عل ــوة شــرطة أفغاني ــاين وق يش أفغ
__________ 

 .١١-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

  )٦(  S/2004/230١٤٧١ ، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 

ضرورة إحراز املزيد من التقدم يف عملية نزع سـالح املقـاتلني   
السابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم. وأوصـى األمـني العـام       
بتمديـــد واليـــة بعثــــة األمـــم املتحــــدة لتقـــدمي املســــاعدة إىل     

شـــــهرا. وأشـــــار   ١٢أفغانســـــتان لفتـــــرة إضـــــافية مـــــدا    
شــاورات اجلاريــة حــول دور األمــم املتحــدة بعــد انتــهاء   امل إىل

عملية بون، وأعرب عن اعتزامه تقدمي توصيات بشأن الواليـة  
اجلديــــدة للبعثــــة بعــــد مــــؤمتر بــــرلني املقبــــل الــــذي ســــيعقد 

ــارس و  ٣١ يف ــرار    ١آذار/مـ ــاذ القـ ــد اختـ ــان/أبريل، وبعـ نيسـ
  املطلوب بشأن إجراء االنتخابات.

ة قـــدمها األمـــني العـــام   واســـتمع الـــس إىل إحاطـــ    
ــغ الــس عــن   ،)٧(املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم  الــذي أبل

ما يتعلق بتنفيذ اتفاق بون، وعن التـدابري   التحديات املتبقية يف
انتقــال أفغانســتان صــوب االســتقرار   زيــادةالــيت ستفضــي إىل 
األمــني العــام املســاعد مــع التقــدير أن  وذكــرواحلكــم الفعــال. 

ن إىل إحــدى نقاطهــا املرجعيــة الرئيســية    العمليــة وصــلت اآل 
وهــي إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة إلضــفاء       األخــرية، أال

الشـــرعية السياســـية علـــى احلكومـــة اجلديـــدة. وأشـــار إىل أن  
الدستور اجلديد يقتضي إجراء انتخابات للرئاسـة وللمجلسـني   
األعلــى واألدىن للجمعيــة الوطنيــة، وأعــرب عــن أملــه يف أن      

وقبـل عقـد مـؤمتر بـرلني، قـرار       “ستقبل القريبيف امل”يتخذ، 
ــدرك      ــه ي ــال إن ــا. وق ــات وتتابعه ــك االنتخاب ــت تل بشــأن توقي
ضرورة إجـراء االنتخابـات يف موعـد يوافـق مـا أمكـن اإلطـار        
الزمين احملدد يف مؤمتر بون، لكنه شدد على ضرورة أن تكـون  
الظــروف مواتيـــة والتحضــريات شـــاملة. وأفــاد بـــأن املرحلـــة    

ــيت تغطــي مثــاين مــدن    األوىل مــ ــاخبني، ال ــة تســجيل الن ن عملي
ــأن   اإلرئيســية، أحــرزت تقــدما يف   ــزمين احملــدد هلــا، وب طــار ال

__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،لمشاركة يف اجللسةلممثل أفغانستان  دعي  )٧(  
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ــتعدادات جاريــة لبــدء امل   رحلــة الثانيــة املتعلقــة بتســجيل    االس
  ماليني من الناخبني املؤهلني املتبقني يف املقاطعات.  ٨

ة وأكد األمني العام املساعد أن النجاح يف إجناز عمليـ   
التسجيل وإجراء االنتخابات سـيعتمد علـى الـدعم املقـدم مـن      
قــــوات األمــــن األفغانيــــة والدوليــــة، ورحــــب بنشــــر املزيــــد  

إعمـــار املقاطعـــات، ويف اجلنـــوب خاصـــة. وذكـــر  فـــرق مـــن
 مــنعـن قلقـه    معربــاهـريات،   االقتتـال الـذي انــدلع مـؤخرا يف   

تــدهور احلالــة األمنيــة حــىت يف املنــاطق الــيت يعتربهــا معظــم         
املراقبني هي األكثر أمنـا واسـتقرارا. وقـال حمـذرا إن االختيـار      

تجـر   السياسي احلق لن يكون إال أمرا مستعصيا، ما دامـت مل 
عملية مهمة لرتع السالح، وإن أحداثا مثل تلـك الـيت وقعـت    

مــع املســاعد األمـني العــام   وقــالحمالــة.  هـريات ســتتكرر ال  يف
ــادي يف  ــو االقتصـ ــار النمـ ــامني أ القلـــق أن آثـ ــتان يف العـ فغانسـ

املنصرمني كانـت ملموسـة إىل حـد كـبري يف املنـاطق احلضـرية       
سواها وأن هذا االجتـاه قـد دفـع إىل انتقـال دميغـرايف مـن        دون

ــة إىل املــدن، ممــا فــاقم التــوترات االجتماعيــة يف     املنــاطق الريفي
املراكز احلضرية. ومن املثري للقلق أيضـا أن اقتصـاد املخـدرات    

قرار الــذي يتفــاقم مــن جرائــه يظــالن التهديــد      وعــدم االســت 
 األكــرب الــذي يواجــه إقامــة دولــة مســتقرة وفعالــة. واختــتم       

باإلعراب عن أملـه يف أن يؤيـد الـس توصـية األمـني       إحاطته
 العــام بتمديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لفتــرة إضــافية مــدا  

  .)٨(شهرا  ١٢
  

__________ 

  )٨(  S/PV.4931 ٧-٢، الصفحات. 

ن ) الذي اختذه جملس األمـ ٢٠٠٤( ١٥٣٦القرار   

 آذار/ ٢٦ املعقـــــــــــودة يف ٤٩٣٧يف اجللســـــــــــة 

  ٢٠٠٤  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٦، املعقـــــودة يف ٤٩٣٧يف اجللســـــة   
ــرة أخــرى يف ٢٠٠٤ ــر   ، أدرج الــس م ــه تقري جــدول أعمال

ــى الســلم       ــا عل ــة يف أفغانســتان وآثاره ــام عــن احلال األمــني الع
. ودعــي ٢٠٠٤آذار/مـارس   ١٩املـؤرخ   ،)٩(واألمـن الـدوليني  

لمشــاركة يف املناقشــة. ووجــه رئــيس الــس لان ممثــل أفغانســت
 بعـــد ذلـــك اعتمـــد ،)١٠((فرنســـا) االنتبـــاه إىل مشـــروع قـــرار

ــباإلمجــاع و ــرار  ب )، ٢٠٠٤( ١٥٣٦دون مناقشــة بوصــفه الق
  :ما يلي الس مجلة أمور منها بهالذي قرر 

قرر متديد بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان         
  شهرا؛  ١٢مدا لفترة إضافية 

أكــد أمهيــة تــوفري األمــن الكــايف والــدعم الكــبري مــن املــاحنني   و  
ــا   ــة هلـ ــات وطنيـ ــراء انتخابـ ــداقيته إلجـ ــاين  مصـ ــتور األفغـ ــا للدسـ ا، وفقـ

  بون؛  واتفاق

رحب بالتقدم احملرز منذ بدء عملية نـزع السـالح والتسـريح    و  
اقبني وإسهام فريـق املـر   ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  وإعادة اإلدماج يف

  الدوليني فيها؛

ــة حــىت اآلن     و   ــها الســلطات األفغاني ــيت بذلت ــاجلهود ال رحــب ب
  لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية ملكافحة املخدرات؛

طلب إىل بعثة األمم املتحدة أن تسـتمر، بـدعم مـن مفوضـية     و  
ــوق       ــة حق ــدمي املســاعدة إىل جلن ــوق اإلنســان، يف تق ــم املتحــدة حلق األم

سـتقلة فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ الكامـل ألحكـام حقـوق        اإلنسان األفغانية امل
  اجلديد؛  اإلنسان الواردة يف الدستور األفغاين

__________ 

  )٩(  S/2004/230. 

  )١٠(  S/2004/249. 
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طلب إىل مجيع األطراف األفغانية أن تتعـاون مـع بعثـة األمـم     و  
املتحدة يف تنفيذ واليتها وأن تكفل أمن وحرية تنقـل موظفيهـا يف مجيـع    

  أحناء البلد.
  

جلسة جملـس األمـن   الرئيس يف  الذي أدىل لهالبيان   

  ٢٠٠٤  نيسان/أبريل  ٦  املعقودة يف ٤٩٤١

ــة    ــودة يف ٤٩٤١يف اجللســـ ــان/أبريل  ٦، املعقـــ نيســـ
، استمع الس إىل إحاطـة قـدمها وكيـل األمـني العـام      ٢٠٠٤

لعمليات حفظ السـالم. وأدىل مجيـع أعضـاء الـس ببيانـات،      
ا كـل مـن أفغانسـتان، واهلنـد، وأيرلنـد      وممثلـ  اتأدىل ببيان كما

  .)واليابان ،)١١((باسم االحتاد األورويب

ويف البداية، أبلغ وكيل األمـني العـام لعمليـات حفـظ       
السالم عما أُجنز يف مؤمتر بـرلني وآفـاق االسـتفادة مـن الـزخم      

 وأشــاراملكتســب فيــه حــىت تســتكمل عمليــة بــون بنجــاح.       
 حتـدد أن املـؤمتر قـد اعتمـد خطـة عمـل شـاملة        إىل التقـدير  مع

عني االمتثال هلا وأهدافا واضحة يتعني حتقيقها خـالل  معايري يت
الشهور واألعوام املقبلة، وذلك يف ااالت السياسية واألمنيـة  
ــار قـــوي    ــا مت االتفـــاق يف بـــرلني علـــى إطـ ــادية. كمـ واالقتصـ
للتعاون اإلقليمـي فيمـا بـني أفغانسـتان والـدول اـاورة هلـا يف        

 العـام لعمليـات   جمال مكافحة املخدرات. وقـال وكيـل األمـني   
السالم إن تلك اإلجنازات مـثرية لإلعجـاب فعـال، لكنـه      حفظ

ــن   ــام جســيمة ال  وجــودحــذَّر م ــزال تنتظــر أفغانســتان،    مه ت
وعلى رأسها تنظيم انتخابات وطنية. وأكـد أن مثـة حاجـة إىل    

نتخابـــات ســـتكون عرضـــة للخطـــر إن ضـــمان األمـــن وأن اال
__________ 

يســـلندا، وبلغاريـــا، أ، وألبانيـــا، وأيـــد البيـــان كـــل مـــن إســـتونيا   )١١(  
ــا،   ــدا، وتركي ــة مقــدونيا   ،واجلمهوريــة التشــيكية وبولن ومجهوري

 ،وصـربيا  ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا، ورومانيا ،ليوغوسالفية سابقاا
ــود، ــل األســ ــا ،وقــــربص واجلبــ ــا ،وكرواتيــ ــا ،والتفيــ  ،وليتوانيــ

 .هنغارياالنرويج، وو ،ومالطة وليختنشتاين،

ا. وأشـار إىل أن األغلبيـة   تحسن احلالة األمنيـة حتسـينا كـبري    مل
الساحقة من األفغان ال تزال مقتنعة بأولوية نزع السـالح قبـل   
ــل يف      ــق املســعى املتمث ــذلك كــان حتقي ــات. ول تنظــيم االنتخاب
ــاج املنصــوص      ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم جهــود ن
عليها يف خطة العمـل، بإجنـاز بـرامج نـزع السـالح والتسـريح       

يف املائـــة مـــن املليشـــيات  ٤٠مل وإعـــادة اإلدمـــاج حـــىت تشـــ
احلاليــة ومجــع ســـائر األســلحة الثقيلـــة حبلــول حزيران/يونيـــه     

، أمــرا بــالغ األمهيــة. وشــدد وكيــل األمــني العــام أيضــا ٢٠٠٤
على ضرورة تقدمي مسـاعدة أمنيـة دوليـة كافيـة لـدعم العمليـة       
االنتخابيــــــة وأيضــــــا محايتــــــها مــــــن ديــــــدات الفصــــــائل 

بســـاطة إىل احليلولـــة دون إجنازهـــا. احملـــاوالت الراميـــة ب ومـــن
ــدريب اجلــيش      وذكــر ــه رغــم التقــدم احملــرز يف ت ــق أن مــع القل

الوطين األفغـاين اجلديـد، تظـل قـدرات قـوات األمـن األفغانيـة        
والدولية املنتشرة حاليا يف أفغانسـتان حمـدودة وسـتحمل فـوق     
ــة يف دعــم      ــة املتمثل ــها إذا اضــطرت ملواجهــة املهمــة اهلائل طاقت

  .)١٢(انتخابية ذات مصداقية عملية

وقدم ممثل أملانيا إحاطة إىل الس بشأن نتـائج املـؤمتر     
شـــراكة مـــن أجـــل  -أفغانســـتان واتمـــع الـــدويل ”املعنـــون 

ــتقبل ــارس آذا ٣١، املعقــــــــود يف بــــــــرلني يف “املســــــ ر/مــــــ
وفــدا ذلــك  ٦٥حضــور  فقــال إن. ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ١ و

مسـتوى وزراء   ان علـى املؤمتر، الذي كان يف كـثري مـن األحيـ   
اخلارجية، يربز استمرار االلتزام الدويل بإقامـة أفغانسـتان آمنـة    
ومســتقرة ومزدهــرة ودميقراطيــة. وأوضــح أن املــؤمتر اعتمــد      
ثالث وثائق ختامية، وهي إعالن بـرلني الـذي يتضـمن وصـفا     
للرؤيــة املســتقبلية للحكومــة األفغانيــة اجلديــدة؛ وخطــة العمــل 

احلكومـة األفغانيـة اتباعهـا لتحقيـق      الـيت تـود  اليت تبني الطريقة 
تلــك الرؤيــة يف العــامني القــادمني؛ والتقريــر املرحلــي الــذي       

__________ 

  )١٢(  S/PV.4941 ٥-٢، الصفحات. 
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ــك،        ــون. وإضــافة إىل ذل ــاق ب ــذ اتف ــة تنفي ــوجزا حلال حيــوي م
اعتمد إعالن برلني بشأن مكافحة املخدرات الذي يـربط بـني   
ــة    أفغانســتان والــدول اــاورة هلــا. وقــال إن احلكومــة األفغاني
التزمت جبدول زمين طمـوح لـرتع سـالح املليشـيات كشـرط      
هام إلجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة. وأفـاد بـأن هـذه النتـائج         
ــن.       ــس األم ــن جمل ــدا صــرحيني م ــا وتأيي ــة تســتحق اعتراف اهلائل
وأشار إىل أن وفد بلده شرع، لتحقيق تلـك الغايـة، يف إجـراء    

ــع   ــدول األعضــاء يف مفاوضــات م ــا مــ   ال ــس ومــع غريه ن ال
التوصل إىل توافق لآلراء بشـأن مضـمون    دفالدول املهتمة 

  .)١٣(بيان رئاسي

ورحب معظـم املـتكلمني باإلجنـازات الـيت حتققـت يف        
مــؤمتر بــرلني، وأثنــوا علــى أملانيــا وأفغانســتان لنجاحهمــا يف       
االضطالع بالرئاسة املشتركة للمؤمتر. وأكدوا جمددا التـزامهم  

اسـتكمال تنفيـذ اتفـاق بـون،      ـدف مبواصلة دعـم أفغانسـتان   
  أمر أساسي إلقامة أفغانستان مستقرة ودميقراطية. قائلني إنه

وأيد ممثل الربازيل كـون توسـيع نطـاق انتشـار قـوات        
حفظ السالم الدوليـة يف مجيـع أحنـاء أفغانسـتان سـيعزز األمـن       

ــد ــؤمتر     .)١٤(يف البل ــات املتحــدة أن جنــاح م ــل الوالي ــرب ممث واعت
فاؤل مـن يسـاوره القلـق يف اتمـع الـدويل مـن       برلني مبعث لت

وأعـــرب ممثـــل  .)١٥(تراجـــع االهتمـــام وكَلَـــل اجلهـــات املاحنـــة
ــرلني مــع مــرور      ــه أال تصــاب روح مــؤمتر ب باكســتان عــن أمل
الــــزمن بــــالفتور أو بــــالتراخي، وشــــدد علــــى أن أفغانســــتان 
ســتحتاج دعمــا والتزامــا سياســيني واقتصــاديني علــى مــدى       

وقال ممثل اجلزائر إن اإلعـالن   .)١٦(عقودا سنوات، إن مل تكن
__________ 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٣(  

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

 .١٢و  ١١ع نفسه، الصفحتان املرج  )١٥(  

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  

عـن االلتــزام بتقـدمي تربعــات إضـافية والتأكيــد علـى التربعــات     
ان أمهيـة  باملعلنة يف جمـايل األمـن والتحضـري لالنتخابـات يكتسـ     

  .)١٧(حامسة يف إعادة إعمار أفغانستان

تصـاعد  ”وأعرب ممثل االحتاد الروسي عـن قلقـه إزاء     
حركـــة طالبـــان والقـــوى  تقـــوم ـــا األنشـــطة التخريبيـــة الـــيت

اليت تسعى إىل دفع البلـد إىل هاويـة صـراع     “املتطرفة األخرى
 .)١٨(عرقي دموي وإىل احليلولة دون إجراء االنتخابـات العامـة  

ضرورة القيام بعمليـات نـزع    وشدد ممثل اململكة املتحدة على
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج قبل إجراء االنتخابـات ألن  

ن يظل أمرا حامسا بالنسبة ملواصلة إحراز التقدم، وأضاف األم
مطلبا لنجاح جهود إعـادة اإلعمـار    قائال إن تعزيز األمن ليس

ــراء انتخابـــات     ــبق إلجـ ــا شـــرط مسـ ــو أيضـ فحســـب، بـــل هـ
ورحـب   .)١٩(دميقراطية ونزيهة وسلمية يف شهر أيلول/سـبتمرب 

ممثــل فرنســا بنجــاح مــؤمتر بــرلني وحــث اتمــع الــدويل علــى  
التركيز على بلوغ اهلدف السياسي املشـترك املتمثـل يف إجـراء    

وأعـرب ممثـل أفغانسـتان عـن      .)٢٠(االنتخابات على حنو مالئـم 
تقديره للرئيسني املشاركَني ملـؤمتر بـرلني وللبلـدان واملنظمـات     
الدولية اخلمسة والستني اليت شـاركت فيـه، وأكـد مـن جديـد      

وفـاء باملبـادئ التوجيهيـة    بال حكومـة بلـده التزامـا كـامال    التزام 
  .)٢١(املنصوص عليها يف اتفاق بون

ــس       ــم ال ــان باس ــا) ببي ــرئيس (أملاني ويف  .)٢٢(وأدىل ال
  ده الس يف البيان أنه:رمجلة ما أو

__________ 

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .٢٠و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  

 .٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

 .٢٣و  ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

 .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

  )٢٢(  S/PRST/2004/9. 
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صــادق علــى إعــالن بــرلني وأكــد أمهيــة خطــة العمــل الــيت           
وضـــعتها احلكومـــة األفغانيـــة والتقريـــر املرحلـــي وإعـــالن بـــرلني بشـــأن  

  املخدرات املرفق بإعالن برلني؛مكافحة 

أكــد أن زراعــة اخلشــخاش وإنتــاج املخــدرات واالجتــار ــا    و  
ــة يف أفغانســتان        ــانون والتنمي ــيادة الق ــرا شــديدا يهــدد س يشــكالن خط
فضــال عــن األمــن الــدويل ومــن مث فعلــى أفغانســتان واتمــع الــدويل أن   

   ايـة املطـاف،   جيتهدا يف تقليص هذا اخلطر وصوال إىل القضـاء عليـه يف
  يف ذلك عن طريق إجياد بدائل اقتصادية؛  مبا

رحب بوجه خاص بإعالن برلني املتعلق مبكافحة املخـدرات  و  
يف إطــار إعـــالن كابـــل املتعلـــق بعالقــات حســـن اجلـــوار الـــذي وقعتـــه   
أفغانستان والـدول اـاورة هلـا وبـاملؤمتر املزمـع عقـده يف الدوحـة يـومي         

  تعاون اإلقليمي يف جمال الشرطة.أيار/مايو بشأن ال ١٩و  ١٨
  

املعقـودة   ٤٩٧٩املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٧يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٧٩يف اجللســــ ــايو  ٢٧، املعقــــ أيار/مــــ
ــاص    ٢٠٠٤ ــل اخلـ ــدمها املمثـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   
  .)٢٣(أفغانستان  املساعدة إىل

وركز املمثل اخلاص إحاطته على التحديات الرئيسـية    
التحضري إلجـراء االنتخابـات الوطنيـة     اليت تواجه أفغانستان يف

أن تصـــاعد موجـــة إىل مـــع القلـــق  أشـــاريف أيلول/ســـبتمرب. و
هجمات املتطـرفني يف فصـل الربيـع قـد فـاقم احلالـة األمنيـة يف        

ملعرضــة للخطــر األشـــد، يف   املقاطعــات ا  األشــهر األخــرية يف  
اجلنوب خاصة. وقال إنه بينما تظل دوائر املعونة متوارية عـن  
األنظـــار يف املنـــاطق غـــري اآلمنـــة حـــىت تقلـــل فـــرص تعرضـــها 
لالعتـــداء، تضـــررت عمليـــة تســـجيل النـــاخبني اآلخـــذة يف      
ــال إن التحضــري إلجــراء       ــات. وق ــاد اهلجم ــن ازدي االتســاع م

__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة  )٢٣(  

ــاد أ    ــات جيــري، رغــم ازدي ــف، حيــث أن   االنتخاب عمــال العن
نطــاق تســجيل النــاخبني يتســـع اآلن ليبلــغ املنــاطق الريفيـــة،      
وذلك بالتنسيق الوثيق مع قوات التحالف. وأفـاد بـأن العمليـة    

ــد ــاخبني يف املراكــز       ق ــهى تســجيل الن ــا انت ــت، مبجــرد م دخل
نيســان/أبريل، مرحلتــها الثانيــة  الســكانية الرئيســية الثمانيــة يف

 تغطيــة بقيــة البلــد خــالل األشــهر القليلــة  واألخــرية املتمثلــة يف
موقعــا يف أوائــل  ١٦٠املقبلــة. ولقــد بــدأت املرحلــة الثانيــة بــــ 

ــع يف  ٦٠٠أيار/مــايو واتســعت اآلن لتشــمل حــوايل     ٣١موق
مقاطعة، ويعمل فيهـا، علـى حنـو متـزامن، أكثـر       ٣٤من أصل 

فريـــق تســـجيل. لكنـــه أعـــرب عـــن القلـــق مـــن  ١ ٠٠٠ مـــن
تضـاؤل معـدالت تسـجيل     انعدام األمن إىلإمكانية أن يفضي 

قــال إن النــاخبني يف املقاطعــات اجلنوبيــة واجلنوبيــة الشــرقية. و 
هناك مشكلة أخرى تتصل بتحديـد أعـداد السـكان أنفسـهم،     

، بعــض املقاطعـــات  والســبب يف ذلــك هــو انعـــدام األمــن يف    
مــن املـرجح جــداً أالَّ يشــمل هـذا املســح بعــض   مشـريا إىل أنــه  

  أنه سيكون جزئياً إىل حد كبري.  أواملقاطعات، 

وشدد املمثل اخلاص على أمهيـة نـزع سـالح املقـاتلني       
الســــابقني وتســــرحيهم وإعــــادة إدمــــاجهم بالنســــبة إلجــــراء  
ــار     ــات حــرة ونزيهــة، ورأى أن املمارســة احلقــة لالختي انتخاب
االنتخايب ال ميكن أن تتم إال إذا قُلِّـل حتكـم امليليشـيات احملليـة     

السياسية. وأفـاد بـأن احلكومـة واتمـع الـدويل قـد        يف العملية
توصـــال إىل اتفـــاق بشـــأن املرحلـــة الرئيســـية يف عمليـــة نـــزع   
الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، الــيت تقــرر أن تتضــمن،   

يف املائـــــة مـــــن قـــــوات  ٤٠حبلــــول شـــــهر حزيران/يونيـــــه،  
امليليشــيات، مث مجــع كــل األســلحة الثقيلــة يف إطــار ترتيــب       

متوز/يوليه. بيد أنه الحـظ مـع    لتأمينها، حبلول شهر موثوق به
ــأجيالت جــد خطــرية      ــاق يواجــه ت ــذ هــذا االتف ــق أن تنفي القل
ــد       ــن جدي ــذلك أكــد م ــادة. ول ــار الق ــردد بعــض كب بســبب ت



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

715/1582 11-02856 
 

احلاجـة إىل وجــود عسـكري دويل قــوي واسـع النطــاق يــدعم    
  .)٢٤(قوات األمن احمللية

  
األمـن   الرئيس يف جلسة جملـس  ذي أدىل بهالبيان ال  

  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٥يف  املعقودة ٥٠٠٤

متوز/يوليــــــه  ١٥املعقــــــودة يف  ،٥٠٠٤لســــــة اجليف   
لمشـاركة يف  ل، الـيت دعـا الـس فيهـا ممثـل أفغانسـتان       ٢٠٠٤

ويف  .)٢٥(املناقشـة، أدىل الـرئيس (رومانيـا) ببيـان باسـم الـس      
  أورده الس يف البيان أنه:  مجلة ما

واتمـــع الـــدويل إىل احلفـــاظ علـــى   دعـــا احلكومـــة األفغانيـــة  
ــية      ــات الرئاسـ ــد االنتخابـ ــل موعـ ــا، قبـ ــذالا وتكثيفهـ ــيت يبـ ــود الـ اجلهـ
والربملانيــة، الراميــة إىل تعزيــز اجلــيش الــوطين والشــرطة الوطنيــة، وإىل       
تســريع عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وإىل دعــم        

إىل القضـــــاء علــــــى   ها الراميـــــة اســــــتراتيجيت احلكومـــــة األفغانيـــــة يف  
  األفيون؛  إنتاج

شجع السلطات األفغانية على يئة عملية انتخابية متكّن مـن  و  
يـــع الفئـــات الســـكانية الوطنيـــة  حنـــو ميثـــل مج مشـــاركة النـــاخبني علـــى

ذلك النسـاء والالجـئني، ويف هـذا الصـدد، دعـا إىل اتبـاع طرائـق         يف مبا
ان ومشــاركتهم  عمليــة لتســجيل الالجــئني األفغــان يف إيــران وباكســت     

  العملية االنتخابية األفغانية؛  يف

شدد على أمهية توفري التمويـل الـالزم لتنفيـذ اجلـدول الـزمين      و  
  الذي وضعته هيئة إدارة االنتخابات املشتركة يف الوقت احملدد؛

أكــد جمــددا دعمــه التــام للممثــل اخلــاص لألمــني العــام وبعثــة و  
نســتان، وأعــاد تأكيــد الــدور    األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغا   

املركزي واحليادي لألمم املتحدة يف اجلهود الدولية الراميـة إىل مسـاعدة   
  الشعب األفغاين يف توطيد السالم يف أفغانستان وإعادة بناء بلده.

  
__________ 

  )٢٤(  S/PV.4979 ٩-٢، الصفحات. 

  )٢٥(  S/PRST/2004/25. 

املعقـودة   ٥٠٢٥املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٥يف 

ــة    ــودة يف ٥٠٢٥يف اجللسـ ــطس آب/ ٢٥، املعقـ أغسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٤

عن احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمـن الـدوليني،   
. وذكر األمـني العـام يف   )٢٦(٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٢املؤرخ 

يف تقريره أن اهليئة املشـتركة إلدارة االنتخابـات اختـذت قـرارا     
األول/أكتـوبر وتأجيـل    بإجراء االنتخابات الرئاسية يف تشـرين 

، حيــث ثبــت ٢٠٠٥االنتخابـات الربملانيــة حــىت نيســان/أبريل  
ــيت حيتمــل أن      ــات ال ــى بعــض العقب أن مــن املتعــذر التغلــب عل
ــيما       ــزامن، وال س ــات بشــكل مت ــك االنتخاب ــراء تل ــل إج تعرق

 ةصـعوبة توزيــع املقاعـد الربملانيــة فيمـا بــني املقاطعـات يف حالــ    
داد الســكان. وأشــار أيضــا إىل عـدم وجــود بيانــات مقنعــة لتعــ 

املخاطر الرئيسية الثالثة اليت تواجـه توطيـد السـلم واالسـتقرار     
عنف املتطرفني، والتنـافس بـني الفصـائل،     يف أفغانستان، وهي

مرة أخـرى علـى    وصناعة املخدرات. وإزاء هذه اخللفية، أكد
  تقدمي املساعدة األمنية إىل هذا البلد.لاألمهية احليوية 

الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل اخلـــاص   واســـتمع  
لألمني العام يف أفغانسـتان ورئـيس بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       
املساعدة إىل أفغانستان. وأدىل مجيـع أعضـاء الـس ببيانـات،     

يسـلندا،  أكل من أفغانستان، وكندا، و وممثل اتأدىل ببيان كما
ــاد األورويب)   ــم االحتــــــ ــدا (باســــــ ــان، وهولنــــــ ، )٢٧(واليابــــــ

  أوزبكستان.و
__________ 

  )٢٦(  S/2004/634 ١٥٣٦، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤(. 

ــا، و    )٢٧(   ــن ألبانيـ ــل مـ ــان كـ ــد البيـ ــلندا،أأيـ ــا، يسـ ــنة  وبلغاريـ والبوسـ
 ورومانيــا، ا،ليوغوســالفية ســابقواهلرســك، ومجهوريــة مقــدونيا ا

 .وكرواتيا، وليختنشتاين، والنرويج ،واجلبل األسود وصربيا
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ــة    ــه وأفــاد املمثــل اخلــاص يف بداي ــأن تســجيل  إحاطت ب
ماليني شخص،  ١٠,٥تسجيل  مت حيث ،الناخبني قد اكتمل

ــر مــن   ــا    ٤١وأكث ــهم مــن النســاء. وهــذا م ــة من ــ يف املائ ن مكّ
ــال    الســـلطات االنتخابيـــة وقـــوات األمـــن مـــن القيـــام باألعمـ

تشـرين   ٩التحضريية املناسـبة لالنتخابـات املقـرر إجراؤهـا يف     
األول/أكتوبر، واليت بإمكاا أن تضـفي شـرعية سياسـية علـى     
نظام ما بعد احلرب. بيـد أنـه قـال إن الصـورة ليسـت مرضـية       

أنـه قـد ثبـت أنـه مـن       بالكامل. وأشار، على سـبيل املثـال، إىل  
العسري جدا معاجلـة حـاالت عـدم التـوازن يف منـاطق اجلنـوب       

اسـتتباب األمـن يشـكل     األكثر تأثرا بانعدام األمـن. وأكـد أن  
بـذل املزيـد مـن     اعتبارا أساسـيا لالنتخابـات املقبلـة، ودعـا إىل    

اجلهود لكفالة أمـن النـاخبني والعـاملني يف العمليـة االنتخابيـة.      
وأكد للمجلس من جديد أن اللجنة األفغانية املسـتقلة حلقـوق   

أفغانســتان  اإلنســان وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل
ــة، التحقــق مــن    ستواصــ ــة االنتخابي ــرة احلمل ــاء فت الن معــا، أثن

التقيد باحلقوق السياسـية يف مجيـع أحنـاء البلـد والوقـوف علـى       
  .)٢٨(مدى مراعاة حقوق املرشحني والتزامام

واتفــق املتكلمــون علــى أمهيــة االنتخابــات الرئاســية        
وأكـــدوا مـــن جديـــد التـــزامهم باملســـاعدة يف ضـــمان اختيـــار 

لرئيسه اختيارا حرا ونزيها، وهو األمـر الـذي    الشعب األفغاين
غىن عنـه للحفـاظ علـى الشـرعية السياسـية لعمليـة السـالم.         ال

وأشــاد العديــد منــهم بشــجاعة األفغــان الــذين قــرروا تســجيل   
ماليــني فــرد،  ١٠أمســائهم للتصــويت، والــذين يفــوق عــددهم 

وذلك بالرغم من ديدات التخويف والعنف، ورحبـوا بوجـه   
ماليـني امـرأة والـاليت     ٤نسـاء الـاليت يفـوق عـددهن     خاص بال

اخترن املشاركة يف العملية السياسية. ومـع ذلـك، فقـد سـاور     
املـتكلمني قلـق مشــترك مـن انعـدام األمــن ودعـوا إىل التعجيــل      

__________ 

  )٢٨(  S/PV.5025 ٧-٢، الصفحات. 

بــرتع ســالح املقــاتلني الســابقني وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم  
  وكذلك إىل تدريب قوات األمن األفغانية اجلديدة.

ثت ممثلة الواليات املتحدة باكسـتان وإيـران علـى    وح  
ــويت     ــجيل والتصـ ــزامن يف التسـ ــكل متـ ــدما وبشـ ــيا قـ أن متضـ
خارج البلـد، حـىت يـتمكن األفغـان املوجـودون يف باكسـتان،       

ــددهم  ــددهم  ٦٠٠ ٠٠٠وعــ ــران، وعــ ــودون يف إيــ ، واملوجــ
ــة. و ٨٠٠ ٠٠٠ ــة االنتخابي  أشــارت، مــن املشــاركة يف العملي

القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة ســتتوىل،   أنإىل مــع التقــدير 
ــات      ــار املقاطع ــادة إعم ــة إع ــادة أفرق ــول أيلول/ســبتمرب، قي حبل

ــرقها     ورأى ممثــل  .)٢٩(اخلمــس يف مشــال أفغانســتان ومشــال ش
أملانيا أنـه ينبغـي اسـتخدام الوقـت اإلضـايف النـاتج عـن تأجيـل         

يـة  االنتخابات الربملانية لتحسني احلالة األمنية، وشدد علـى أمه 
إصــالح قطــاع األمــن، مبــا يف ذلــك إقامــة نظــام قضــائي فعــال  

ودعـا ممثـل الربازيـل     .)٣٠(وجيش وطـين وقـوات شـرطة وطنيـة    
إىل القيـــام بعمليـــة شـــاملة لـــرتع الســـالح والتســـريح وإعـــادة  
اإلدماج لتحسـني احلالـة األمنيـة واحلـد مـن قـوة أمـراء احلـرب         

  .)٣١(واإلرهابيني

بالقلق ألنـه مل جيـر    وأعرب ممثل باكستان عن شعوره  
األجزاء اجلنوبية واجلنوبيـة الشـرقية    تسجيل كاف للناخبني يف

من أفغانستان بسبب انعدام األمـن. وقـال إن مـا يهـدد األمـن      
األفغاين ينبعث من داخـل أفغانسـتان، ويـأيت خاصـة مـن قـادة       
الفصائل وأبـاطرة اإلجـرام واملتطـرفني، ومنـهم تنظـيم القاعـدة       

مشـال   شار إىل االتفاق يف مؤمتر قمة حلـف وحركة طالبان. وأ
األطلســي (النــاتو)، املعقــود يف اســطنبول، علــى توســيع نطــاق 
القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة، بيــد أنــه أكــد أن مــن املهــم   

__________ 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  

 .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  
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ــة وأن     أال ــوة الدولي ــاق الق ــل زخــم توســيع نط ــدم اآلن  يق تتق
ودعـا ممثـل الصـني إىل اختـاذ      .)٣٢(قوات النـاتو إىل غـرب البلـد   

ــارمة ” ــدابري صـ ــاكل    “تـ ــة واملشـ ــاب والفُرقـ ــدي لإلرهـ للتصـ
وحـذر   .)٣٣(املتصلة باملخدرات من أجل حتسني احلالـة األمنيـة  

ممثل االحتاد الروسي مرة أخرى من التهديد اخلطـري املتمثـل يف   
استعادة حركة طالبان لقوا السياسية والعسكرية، واسـتمرار  

ل جديــد حلركــة تســلّل املقــاتلني إىل أفغانســتان، وظهــور فصــي
ــالح       ــزع السـ ــرامج نـ ــذ بـ ــل بتنفيـ ــا إىل التعجيـ ــان، ودعـ طالبـ

  .)٣٤(مجيع أحناء البلد  والتسريح وإعادة االندماج يف

وأعرب ممثل أفغانسـتان عـن تقـديره للتقـدم احملـرز يف        
أنـه  إىل مـع القلـق    أشار األعمال التحضريية لالنتخابات، لكنه

قرار الوضــع ال تــزال هنــاك حمــاوالت للتخريــب وزعزعــة اســت 
ــه       ــى وجـ ــان، وعلـ ــة طالبـ ــدة وحركـ ــيم القاعـ ــا تنظـ ــوم ـ يقـ
ــة.       ــى طــول حــدود أفغانســتان الشــرقية والغربي اخلصــوص عل
وزعــم أن تلــك العناصــر تتلقــى الــدعم مــن شــبكة متغلغلــة يف  

  .)٣٥(بعض الدوائر السياسية والدينية خارج أفغانستان

ــدا      ــل هولنــ ــر ممثــ ــيد  أوذكــ ــاد األورويب يشــ ن االحتــ
هليئـــة املشـــتركة إلدارة ذي حققتـــه الــ ا “از العظـــيماإلجنـــ” بـــ 

ــاب     ــؤهلني لالنتخـ ــاخبني املـ ــع النـ ــجيل مجيـ ــات بتسـ االنتخابـ
ــاء اجلـــيش األفغـــاين       ــة إىل إعـــادة إنشـ ــا، وأكـــد احلاجـ تقريبـ

  .)٣٦(وتكثيف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

ــاص      ــل اخلــ ــاف املمثــ ــة، أضــ ــام اجللســ ــه ويف ختــ أنــ
ــدا يف أ ال ــر يف  يشـــكك أبـ ــالء وعناصـ ــديها عمـ ــان لـ ن الطالبـ

__________ 

 .٢١و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  

 .٢٤و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  

 .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  

 .٣١-٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥(  

 .٣٢و  ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦(  

، ومــن بــني األدوات املتاحــة للقــوى املتطرفــة   اأفغانســتان ذاــ
ــات ال    ــام بعملي ــيت  شــن اهلجمــات عــرب احلــدود والقي تســلل، ال

ورد ممثـل   .)٣٧(فتئت تستخدم لالعتداء على عمليـة السـالم   ما
باكستان مؤكدا من جديد أن التسـلل عـرب احلـدود ال يشـكل     

ــبب األس ــي يفالسـ ــها    اسـ ــيت يرتكبـ ــف الـ ــال العنـ ــوع أعمـ وقـ
ــوب      ــوب واجلنـ ــك اجلنـ ــا يف ذلـ ــتان، مبـ ــون يف أفغانسـ املتطرفـ
الشرقي. وأضاف قائال إن بلده يقوم بكل مـا يف وسـعه، وقـد    

أكثر من مناسبة وتكبد العديـد   جمازفات سياسية يفعلى م دقأ
  .)٣٨(من اخلسائر العسكرية

  
األمـن  ) الذي اختذه جملس ٢٠٠٤( ١٥٦٣القرار   

 أيلـــــــول/ ١٧ املعقـــــــودة يف ٥٠٣٨يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٤  سبتمرب

ــة    ــودة يف ٥٠٣٨يف اجللسـ ــبتمرب  ١٧، املعقـ أيلول/سـ
ــل أفغانســتان    ٢٠٠٤ ــي ممث ــيت دع ــا، وجــه   ل، ال لمشــاركة فيه

ــرار    ــروع قــ ــس إىل مشــ ــاه الــ ــبانيا) انتبــ ــرئيس (إســ  ،)٣٩(الــ
ــداعت ــك  م ــد ذل ــباإلمجــاع و بع ــرار   ب دون مناقشــة بوصــفه الق

 الـــس مجلــة أمــور منـــها   بــه )، الــذي قــرر   ٢٠٠٤( ١٥٦٣
  :يلي  ما

قرر متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمسـاعدة األمنيـة     
  ؛٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٣ملدة اثين عشر شهرا بعد 

أذن للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة الدوليــة للمســاعدة  و  
  القوة؛  فاء بواليةاألمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمة للو

 ،أهــاب بــالقوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة أن تواصــل العمــلو  
اإلدارة االنتقاليــــة األفغانيــــة واإلدارات الــــيت    بالتشــــاور الوثيــــق مــــع  
__________ 

 .٣٩و  ٣٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  

 .٤٠و  ٣٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  

  )٣٩(  S/2004/742. 
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ــام، ومــع    ــل اخلــاص لألمــني الع ــة   ســتخلفها، واملمث ــة احلري حتــالف عملي
  الدائمة، من أجل تنفيذ والية القوة.

  
 ٥٠٤٥اجللســــــتني  املــــــداوالت الــــــيت دارت يف     

أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢٨املعقـــــــــودتني يف  ٥٠٥٥ و

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٢ و ٢٠٠٤

ــة    ــودة يف ٥٠٤٥يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٨، املعقـ أيلول/سـ
، استمع الس إىل إحاطـة قـدمها وكيـل األمـني العـام      ٢٠٠٤

  .)٤٠(لعمليات حفظ السالم

يف  وأطلع وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم      
ــال التحضـــريية    طتـــهإحا ــر تطـــورات األعمـ الـــس علـــى آخـ

ــاريخ     ــيت ســتجري للمــرة األوىل يف ت ــات الرئاســية، ال لالنتخاب
أفغانســتان. وذكــر أن األعمــال التحضــريية اللوجســتية تســري    

ــراع يف      ــد االقت ــا مبوع ــزمين التزام ــا للجــدول ال تشــرين  ٩وفق
األول/أكتوبر، حيث قدمت مجيع املكاتب اإلقليمية ومكاتب 
ــة عشــر      ــات. ويقــوم مثاني ــة لالنتخاب املقاطعــات خططــا تنفيذي

مرشــحا لنائــب الــرئيس، مــن بينــهم      ٣٦مرشــحا رئاســيا و  
ثــالث نســاء، حبمالــم لالنتخابــات الرئاســية منــذ انطــالق       

أيلول/ســبتمرب. وقــال إن اللجنــة األفغانيــة   ٧احلملــة رمسيــا يف 
املسـاعدة   املستقلة حلقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحـدة لتقـدمي  

إىل أفغانســتان تواصــالن رصــد ممارســة احلقــوق السياســية يف    
كافة أحناء البلد وتقدمي تقـارير بشـأا، وذلـك سـعيا لتحسـني      
األجـــواء السياســـية. وأمـــا األعمـــال التحضـــريية لالنتخابـــات  
خارج البلد فتسري على املسار الصحيح أيضا. وذكر أن اهليئـة  

وضـــعت اخلطـــة األمنيـــة   املشـــتركة إلدارة االنتخابـــات قـــد   
ــرز       ــز فـ ــويت ومراكـ ــع التصـ ــمل مواقـ ــيت تشـ ــات الـ لالنتخابـ
األصوات، وكذلك تأمني حركة مـوظفي االنتخابـات واملـواد    

__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،اركة يف اجللسةدعي ممثل أفغانستان للمش  )٤٠(  

ــتعملة.     ــري املسـ ــتعملة وغـ ــراع املسـ ــات االقتـ ــة كبطاقـ احلساسـ
وستقوم الشرطة الوطنية بتوفري األمن يف املناطق احمليطة مبراكز 

مــن الدوليــة للمســاعدة،   قــوة األ  مــا ســتفرض نيبالتصــويت، 
ــوات التحــالف،   أو ــة    ”ق ــاطق احمليط ــا يف املن ــا داعم ــا أمني طوق
. وأضــاف قــائال إن جهــودا كــبرية تبــذل اآلن  “ك املواقــعلــبت

زعمـــاء القبائـــل واتمعـــات مـــن أجـــل حتديـــد  بالتعــاون مـــع 
دورهـم اهلــام يف الترتيبــات األمنيـة احملليــة، وخاصــة يف املنــاطق   

الشرقية، واجلنوبية. ودعا األفغـان واتمـع   الشرقية، واجلنوبية 
ــل        ــيت متث ــة ال ــود لضــمان جنــاح العملي ــدويل إىل تنســيق اجله ال

  .)٤١(خطوة هامة يف مسار أفغانستان حنو الدميقراطية

تشـــــــرين  ١٢، املعقـــــــودة يف ٥٠٥٥ويف اجللســـــــة   
، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها    ٢٠٠٤األول/أكتـــوبر 

  .)٤٢(ات حفظ السالماألمني العام املساعد لعملي

األمـني العـام املسـاعد لعمليـات حفـظ السـالم        أطلعو  
سـري االنتخابـات الرئاسـية الـيت جـرت       لـى الس ع تهإحاطيف 
ــات   ٩يف  ــوبر. وأشــاد باالنتخاب ــائال تشــرين األول/أكت ــا إ ق 

ــة    كانـــت عمليـــة جيـــدة التنفيـــذ، بـــالنظر إىل القيـــود اجلغرافيـ
الوقـت احملـدد وعمـل     راع يفواألمنية. فقد فُتح كل مركـز اقتـ  

ــة. و   ــاءة مهني ــات بكف ــو االنتخاب ــيت  ذكــر أموظف ــارير ال ن التق
مسـتوى  ”تلقتها األمم املتحـدة مـن امليـدان تعكـس حـىت اآلن      
. وأفـاد  “عاليا من االرتياح الشعيب لطريقة إجـراء االنتخابـات  

بــأن التقــديرات األوليــة تشــري إىل أن مســتوى املشــاركة كــان  
غم من سوء األحوال اجلوية ودعـوة مرشـحي   الر مرتفعا، على

ــال إن  ــة االنتخابــــات. وقــ عــــددا مــــن  املعارضــــة إىل مقاطعــ
املرشـــحني دعـــوا، بعـــد االنتخابـــات، إىل إجـــراء حتقيـــق يف      

أُنشـئ فريـق مـن ثالثـة خـرباء إلجـراء        خمالفات مزعومـة. وقـد  
__________ 

  )٤١(  S/PV.5045 ٦-٢، الصفحات. 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة  )٤٢(  
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حتقيق كامل بشـأن تلـك املـزاعم وتقـدمي توصـيات بشـأا إىل       
إلدارة االنتخابات. وأفاد بأن األحـوال األمنيـة    اهليئة املشتركة

جتـاوزت التوقعـات إىل حـد كـبري رغـم       يف يوم االنتخابات قد
وقــوع بعــض احلــوادث وأعمــال ختويــف مزعومــة. وأشــار إىل 

مراقبــا دوليــا يــوم   ١٢١مراقبــا أفغانيــا و  ٥ ٣٢١أن حضــور 
ل عنصـرا هامـا يف تعزيـز مصـداقية االنتخابـات.      االقتراع شـكّ 

ار أيضـــا إىل أن الــزخم السياســـي املترتــب عـــن العمليـــة   وأشــ 
االنتخابية كان له تأثري واضح على تسريح اجلنود وعلى إـاء  
ســيطرة الفصــائل علــى القــوات العســكرية. بيــد أنــه اختــتم        
إحاطته حمذرا من التهاون ومذكرا الـس بالتحـديات الصـعبة    

  .)٤٣(زالت قائمة  اليت ما
  

رئيس يف جلسة جملـس األمـن   ال ذي أدىل بهالبيان ال  

 تشـــــــــــــرين األول/ ١٢عقـــــــــــــودة يف امل ٥٠٥٦

  ٢٠٠٤  أكتوبر

تشــــــــرين  ١٢، املعقــــــــودة يف ٥٠٥٦يف اجللســــــــة   
لمشــاركة لعــي ممثــل أفغانســتان ، الــيت د٢٠٠٤األول/أكتـوبر  

 .)٤٤(فيها، أدىل الرئيس (اململكـة املتحـدة) ببيـان باسـم الـس     

  :أورده الس يف البيان أنه  ويف مجلة ما

اســـية الـــيت جـــرت يف أفغانســـتان يف رحـــب باالنتخابـــات الرئ  
، وأكـــد أمهيتـــها التارخييـــة باعتبارهـــا ٢٠٠٤تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٩

حدثا بـارزا يف العمليـة السياسـية، وهنـأ ماليـني النـاخبني األفغـان الـذين         
  شاركوا فيها؛

حث حكومـة أفغانسـتان علـى أن تواصـل، مبسـاعدة اتمـع       و  
هـة التحـديات املتبقيـة يف أفغانسـتان، ومنـها تـوفري األمـن،        الدويل، مواج

حينــــها يف نيســــان/أبريل  واإلعـــداد إلجــــراء االنتخابــــات الربملانيـــة يف  
__________ 

  )٤٣(  S/PV.5055 ٦-٢، الصفحات. 

  )٤٤(  S/PRST/2004/35. 

، وإعادة بناء املؤسسـات، ومكافحـة املخـدرات، ونـزع أسـلحة      ٢٠٠٥
  املليشيات األفغانية وتسرحيها وإعادة إدماجها؛

فغانسـتان متمتعـة   تعهد مبواصلة دعـم احلكومـة والشـعب يف أ   و  
بالسيادة، ومؤازرما ومها يعمالن على إعادة بناء البلد وتوطيـد دعـائم   

يليق ما من مكانـة بـني األمـم،     راطية الدستورية فيه، واحتالل ماالدميق
وطلـــب إىل اتمــــع الــــدويل دعمهمــــا يف هــــذه اجلهــــود مــــع إســــناد  

  مركزي لألمم املتحدة فيها.  دور
  

املعقـودة   ٥٠٧٣يف اجللسـة   املداوالت الـيت دارت   

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٩يف 

ــة    ــرين  ٩، املعقـــــــــودة يف ٥٠٧٣يف اجللســـــــ تشـــــــ
إحاطـة قـدمها وكيـل     ، استمع الس إىل٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  .)٤٥(األمني العام لعمليات حفظ السالم

يف وأطلع وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم       
ات العمليـة االنتخابيـة الـيت    الـس علـى آخـر مسـتجد    إحاطته 

ــات     ــتركة إلدارة االنتخابــــ ــة املشــــ ــديق اهليئــــ أدت إىل تصــــ
تشــــــــرين  ٣النتــــــــائج الرمسيــــــــة لالنتخابــــــــات يف  علــــــــى

ــاين/نوفمرب ــغ      .)٤٦(الث ــوا بأصــوام بل ــأن عــدد مــن أدل ــاد ب وأف
يف املائــــة مــــن النــــاخبني  ٧٠ناخبــــاً، ميثلــــون  ٨ ١٢٨ ٩٤٠

ــهم   ــة مــن الن  ٤٠املســجلني، ومن ــة  يف املائ ــال إن اهليئ ســاء. وق
املشتركة إلدارة االنتخابات أعلنـت أن حامـد كـرزاي حصـل     

ــة صــرحية مــن األصــوات بلغــت نســبتها     يف  ٥٥,٤علــى أغلبي
يف املائـة،   ١٦,٣املائة، فيما حصـل يـونس قـانوين علـى نسـبة      

يف املائة وعبـد   ١١,٦وحصـــل احلـــاج حممد حمقق على نسبة 
ــبة   ــى نســ ــتم علــ ــيد دســ ــار إىل أن يف  ١٠الرشــ ــة. وأشــ املائــ

يبـدو دور هـام يف حتديـد     االعتبارات العرقية كان هلـا علـى مـا   
__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة  )٤٥(  

  )٤٦(  S/PV.5073 ٦-٢، الصفحات. 
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أصــــوات النــــاخبني، حيــــث أن الــــدعم االنتخــــايب املقــــدم      
للمتنافسني األربعة يرتبط ارتباطا شديدا باملنـاطق الـيت يشـكل    
فيها البشتون والطاجيك واهلزارا واألوزبك أغلبيـة. وذكـر أن   

ــا  ــهاء االنتخابـ ــع انتـ ــام اآلن إىل  مـ ــية، ينتقـــل االهتمـ ت الرئاسـ
املرحلــة السياســية فيمــا بعــد االنتخابــات، مبــا يف ذلــك املهمــة   
العاجلــة املتمثلــة يف تشــكيل احلكومــة املقبلــة والتحــديات الــيت  

ــة   ــات الربملاني ــن  تشــكلها االنتخاب ــة. وأشــار إىل أن األم واحمللي
وسـط  يزال شاغال كبريا، فوقـوع تفجـري انتحـاري نفـذ يف      ال

ــرة  تشــرين األول/أكتــوبر قــد أشــار إىل  ٢٣كابــل يف  ايــة فت
  اهلدوء النسيب اليت سادت أثناء االنتخابات.

ــة، ذكــر       ويف   ــات الربملانيــة واحمللي ــا يتعلــق باالنتخاب م
مخس مسائل أساسية جيب حلها إلجراء االنتخابـات الربملانيـة   

ــانون االنتخابــ      ــذي حــدده ق ــزمين ال ــار ال ــة يف اإلط ات، واحمللي
ــة؛       ــاطق بصــورة رمسي ــيني حــدود املن ــي: أوال، ضــرورة تع وه
وثانيا، ضرورة االتفاق على أعداد السكان حىت يتسىن حتديـد  
ــاخبني       ــة النـ ــل قائمـ ــرورة حتليـ ــا، ضـ ــة؛ وثالثـ ــد الربملانيـ املقاعـ
ــوائم      ــداد ق ــة إع ــا، ويف بعــض احلــاالت حتــديثها، بغي وتنقيحه

عــا، ضــرورة انتخابيــة لكــل مركــز مــن مراكــز االقتــراع؛ وراب  
ــات      ــاة املخالفـ ــام ملقاضـ ــكاوى ونظـ ــدمي الشـ ــة لتقـ ــع آليـ وضـ
ــي؛ وخامســا، ضــرورة      ــى الصــعيد احملل ــك عل ــة، وذل االنتخابي
ــل تســجيلهم.      ــات آالف املرشــحني احملــتملني قب فحــص خلفي

أن نفــــوذ القــــادة احمللــــيني، وشــــبكة إىل مــــع القلــــق  أشــــارو
وجـود  املخدرات واألسلحة الواسعة االنتشار واملعقدة، وعدم 

إدارة مدنية حملية فعالة ال تـزال أمـورا تشـكل عقبـات خطـرية      
أمام إجراء انتخابـات برملانيـة وحمليـة تتسـم باملصـداقية. وأكـد       
ــد أن مــن الواضــح أن توســيع جهــاز األمــن الرمســي     مــن جدي
ســيكون األســاس لنجــاح االنتخابــات. وحــث اتمــع الــدويل 

زالـت حتتـاج إىل    على عدم تقليل اهتمامـه بأفغانسـتان الـيت مـا    

املساندة الدولية الكاملـة يف املرحلـة اجلديـدة الـيت يسـتمر فيهـا       
  .)٤٧(إجراء االنتخابات احمللية والتشريعية

  
 ٥١٠٨املــــــداوالت الــــــيت دارت يف اجللســــــتني      

كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٠دتني يف املعقـــو ٥١٤٥ و

  ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٢  و

كــــــــانون  ١٠، املعقــــــــودة يف ٥١٠٨يف اجللســــــــة   
، املعقـــــــــودة يف ٥١٤٥، واجللســـــــــة ٢٠٠٥الثاين/ينـــــــــاير 

، استمع الس إىل إحـاطتني قـدمهما   ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٢
ــة األمــم     املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس بعث

  .)٤٨(املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

بأن تنظيم االنتخابـات  يف إحاطته وأفاد املمثل اخلاص   
ني احلكومة مؤخرا قد جلبا معهمـا زمخـا جديـدا    الرئاسية وتعي

يف عملية السالم األفغانية. وتشكيل جملس الوزراء املكون مـن  
ــاين ويعكــس      ٢٧ ــات الدســتور األفغ ــي فعــال مبتطلب عضــوا يف

أيضــا التكــوين العرقــي للبلــد بدرجــة كــبرية، إذ يضــم عشــرة    
أعضــاء مــن البشــتون، ومثانيــة مــن الطاجيــك، ومخســة مــن        

واثنني من األوزبك، وواحـدا مـن التركمـان وواحـدا     اهلازارا، 
مــن البلــوش، كمــا يضــم أيضــا ثــالث نســاء. وتطــرق املمثــل    
ــدة      ــة اجلدي ــى احلكوم ــيت ســيتعني عل اخلــاص إىل التحــديات ال
ــات      ــوص إىل االنتخابـ ــه اخلصـ ــى وجـ ــار علـ ــها، فأشـ مواجهتـ

أشـار   الربملانية املقبلة وإنشاء اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة. كمـا    
حتـــديات أخـــرى منـــها جهـــود نـــزع الســـالح والتســـريح   إىل

أـا تشـكل اعتبـارا رئيسـيا يف اختـاذ       وإعادة اإلدماج اليت رأى
ــات. و    ــق إجــراء االنتخاب ــاريخ وطرائ ــرار بشــأن ت أن  ذكــرالق

برنامج نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج كـان ناجحـا      
__________ 

 .املرجع نفسه  )٤٧(  

 .لكنه مل يدل ببيانو ،دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة  )٤٨(  
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على حنـو خـاص يف مشـال أفغانسـتان وأنـه مل يركـز حـىت اآلن        
ســوى علــى قــوات امليليشــيا التابعــة رمسيــا لــوزارة الــدفاع.        
وبينمـا حيرز هـذا الربنـامج تقـدما جيـدا، فمـا زال هنـاك عـدد        
ــن        ــد م ــة وبعضــها يع ــة املتنوع ــري النظامي ــوات غ ــن الق كــبري م
األســباب الرئيســية النعــدام األمــن ووقــوع انتــهاكات حقــوق  

يف أن اإلنســان يف أجــزاء معينــة مــن البلــد. وأعــرب عــن أملــه  
يهيئ املضي قدما يف نزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج     

بلـــة والســـتعادة ســـيادة القـــانون بيئـــة أفضـــل لالنتخابـــات املق
  .)٤٩(السواء  على

آذار/مــــارس  ٢٢، املعقــــودة يف ٥١٤٥ويف اجللســــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

ى السلم واألمـن الـدوليني،   عن احلالة يف أفغانستان وآثارها عل
وصف األمـني العـام   قد . و)٥٠(٢٠٠٥آذار/مارس  ١٨املؤرخ 

ــيت      ــيت تواجــه أفغانســتان، وال ــره التحــديات الكــثرية ال يف تقري
ــق باحلالــة األمنيــة العامــة، وتنظــيم االنتخابــات الربملانيــة        تتعل
القادمــة، وبرنــاجمي نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج   

أنـه سيسـتمر وجـود حتـديات تشــمل      ذكـر . ووسـيادة القـانون  
احلاجة إىل وجـود ممـدد للقـوات الدوليـة واحلاجـة إىل التغلـب       

االختناقات املؤثرة يف إعادة اإلعمـار. كمـا أشـار إىل أنـه      على
يعتــزم تقــدمي اقتــراح بشــأن واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   

لكـن،  املساعدة إىل أفغانستان يف مرحلة مـا بعـد االنتخابـات،    
ــك، أوصــى ا   أن إىل ــتم ذل ــدة    ي ــة مل ــة البعث ــد والي ــس بتمدي ل
  شهرا.  ١٢
  

__________ 

  )٤٩(  S/PV.5108 ــفحات ــفحات S/PV.5145، و ٩-٣، الصـــــ   ، الصـــــ
٥-٢. 

  )٥٠(  S/2005/183 ١٥٣٦، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤(. 

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٨٩القرار   

ــته   آذار/ ٢٤ املعقـــــــــــودة يف ٥١٤٨يف جلســـــــــ

  ٢٠٠٥  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٤، املعقـــــودة يف ٥١٤٨يف اجللســـــة   
ــرة أخــرى يف ٢٠٠٥ ــر   ، أدرج الــس م ــه تقري جــدول أعمال

ــا  ــى الســلم     األمــني الع ــا عل ــة يف أفغانســتان وآثاره م عــن احلال
ووجـه   .)٥١(٢٠٠٥آذار/مـارس   ١٨واألمن الدوليني، املـؤرخ  

بعــد طــرح  ،)٥٢(الــرئيس (الربازيــل) االنتبــاه إىل مشــروع قــرار 
 ١٥٨٩للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع بوصـــفه القـــرار  ذلـــك 

  :ما يلي الس مجلة أمور منهابه   )، الذي قرر٢٠٠٥(

واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل      قــرر متديــد    
شـهرا تبـدأ مـن تـاريخ اعتمـاد اختـاذ        ١٢أفغانستان لفتـرة إضـافية مـدا    

  هذا القرار؛

ــة تقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان مواصــلة تقــدمي    و   أهــاب ببعث
تسـهيل إجـراء االنتخابـات يف مواعيـدها بأوسـع       أجـل  الدعم الالزم من

جمتمـع املـاحنني علـى أن يقـدم بصـورة       وحث ،كةنطاق ممكن من املشار
عاجلــة الــدعم املــايل الــالزم علــى أســاس ذلــك اإلطــار بالتنســيق املباشــر  

حكومة أفغانسـتان وبعثـة تقـدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان، وأن ينظـر        مع
  املسامهة يف بعثات مراقبة االنتخابات؛  يف

حـــث احلكومـــة علـــى اختـــاذ إجـــراء حاســـم لوقـــف تصـــنيع  و  
خدرات واالجتار ا وعلى املضـي يف التـدابري احملـددة الـواردة يف تلـك      امل

اخلطة يف ميادين بناء املؤسسات، واحلمالت اإلعالميـة، وتـوفري وسـائل    
بديلـــة لكســـب العـــيش، واحلظـــر وإنفـــاذ القـــانون، والعدالـــة اجلنائيـــة،   
واالستئصــال، وخفــض الطلــب، وعــالج املــدمنني، والتعــاون اإلقليمــي،  

ــا ا ــدويل إىل ودع ــع ال ــة يف     تم ــة إىل احلكوم ــدمي كــل مســاعدة ممكن تق
  سعيها إىل التنفيذ الكامل جلميع جوانب اخلطة؛

__________ 

 .املرجع نفسه  )٥١(  

  )٥٢(  S/2005/195. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 

 

11-02856 722/1582 
 

دعا إىل االحترام الكامل حلقوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين    و  
  أفغانستان؛  الدويل يف مجيع أحناء

ــن     و   ــد أم ــة دي ــة أفغانســتان أن تواصــل مواجه أهــاب حبكوم
ــنأفغانســتان واســتقراره  ــان     ا م ــدة والطالب ــيم القاع ــب عناصــر تنظ جان

وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرفــة، وبســبب العنــف فيمــا بــني ميليشــيات 
ــى      ــذي ينطــوي عل ــة، وال ســيما العنــف ال الفصــائل واألنشــطة اإلجرامي

  االجتار باملخدرات؛

طلب إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس يف الوقـت      و  
ملســتجدة يف أفغانســتان، وأن يضــع توصــيات  املناســب عــن التطــورات ا 

أفغانســتان، عقــب   بشــأن الــدور املســتقبلي لبعثــة تقــدمي املســاعدة إىل     
  االنتخابات الربملانية.

  
املعقـودة   ٥٢١٥املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤يف 

ــة    ــودة يف ٥٢١٥يف اجللسـ ــه  ٢٤، املعقـ حزيران/يونيـ
إحــاطتني قــدمهما املمثــل اخلــاص   ىل، اســتمع الــس إ٢٠٠٥

لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة واملــدير 
  .)٥٣(التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

بسـرد التطـورات السـلبية    إحاطتـه  وبدأ املمثل اخلاص   
ذلـك ازديـاد عـدد وخطـورة      يف اليت شهدا احلالة األمنية، مبـا 

ــاء     األحــ ــدة زعم ــل ع ــك قت ــن ذل ــدة حمافظــات، وم داث يف ع
دينيني معتدلني. وأفاد بأن استمرار تدهور احلالـة األمنيـة يـؤثر    
علـــى األعمـــال التحضـــريية للعمليـــة االنتخابيـــة، وبـــأن عـــدة   
مــوظفني عــاملني يف االنتخابــات قــد قُتلــوا. وميكــن أن يعــزى   
ــة    ــاحرات احملليـ ــدرات والتنـ ــب إىل املخـ ــف املرتكـ  بعـــض العنـ
ــيت       ــة ال ــة احلالي ــد أن اهلجم ــة، بي ــال اإلجرامي ــاد واألعم والفس
تشنها مجاعات متطرفة، مبا فيها حركة طالبان، كانت حامسـة  
يف تصاعد العنـف الـراهن. وقـال إن الـرد الـدويل علـى حماولـة        

__________ 

 .لكنه مل يدل ببيانو ،أفغانستان للمشاركة يف اجللسة دعي ممثل  )٥٣(  

ــن     ــية ال ميكـ ــة السياسـ ــتقرار البيئـ ــة اسـ ــان زعزعـ ــة طالبـ حركـ
ــب أن      أن ــل جيـ ــة، بـ ــات القتاليـ ــى العمليـ ــر علـ ــمل يقتصـ يشـ

اســتهداف مصــادر متويــل العناصــر األصــولية ومالذاــا اآلمنــة  
ــدعم. ومــع ذلــك، فقــد اختــذت      والشــبكات الــيت تقــدم هلــا ال

ــض ــب إدارة     بعـ ــر مكاتـ ــيما نشـ ــة، وال سـ ــوات اإلجيابيـ اخلطـ
االنتخابات يف مجيع مناطق البلد وإنشـاء جلنـة انتخابيـة لتلقـي     

ــذا     ــدء تســمية املرشــحني. وأشــار يف ه الســياق الشــكاوى وب
ــه إىل ــع      أن ــدة ملن ــدابري عدي ــاك حاجــة إىل اختــاذ ت ــا زالــت هن م

الترهيــب ولطمأنــة غالبيــة املرشــحني واملــواطنني عمومــا بــأم  
ــن      ــوف مـ ــدون خـ ــبتمرب بـ ــراع يف أيلول/سـ ــتطيعون االقتـ يسـ

ن تسـريح وحـدات اجلـيش    إالتعرض ألعمال انتقامية. وحيث 
نــزع  الســابقة علــى وشــك اإلجنــاز، ســيتحول تركيــز برنــامج  

الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج إىل اجلماعــات املســلحة    
غري املشروعة. وأخريا، أفاد بأن االنتقـال السياسـي بعيـد جـدا     

  .)٥٤(ن البناء االقتصاديعن بناء الدولة وع

وأوضح املدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين        
ــتان    ــون يف أفغانســـ ــة األفيـــ ــة أن زراعـــ ــدرات واجلرميـــ باملخـــ

خفض، لكن إمجايل املساحة املزروعة سـيظل كـبريا جـدا.    تنس
يف جزء منه، إىل محلة القضـاء   ،ويعزى اخنفاض زراعة األفيون

امتنـــاع املـــزارعني عـــن  علـــى األفيـــون، ويف اجلـــزء اآلخـــر إىل
ــع        ــة. وم ــذها احلكوم ــيت تنف ــاع ال ــة اإلقن ــأثري محل ممارســتها وت

يسـيطرون   ذلك، أشار إىل أن جتـار املخـدرات وأمـراء احلـرب    
كرية، ممــا يســتدعي التصــدي هلــم    علــى منظمــات شــبه عســ   

يكفي من قوة. ولذلك هناك حاجة ملزيد مـن التعـاون بـني     مبا
قوات مكافحـة التمـرد وقـوات مكافحـة املخـدرات. وأخـرياً،       

__________ 

  )٥٤(  S/PV.5215 ٨-٢، الصفحات. 
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شدد على أنه مـن املسـتحيل مكافحـة صـناعة املخـدرات دون      
  .)٥٥(تعزيز سيادة القانون

  
لرئيس يف جلسة جملـس األمـن   ا أدىل به ذيالبيان ال  

  ٢٠٠٥آب/أغسطس   ٢٣  املعقودة يف ٥٢٤٩

ــة    ــودة يف ٥٢٤٩يف اجللسـ ــطس  ٢٣، املعقـ آب/أغسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٥

عن احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمـن الـدوليني،   
عـام  أشار األمني القد . و)٥٦(٢٠٠٥آب/أغسطس  ١٢املؤرخ 

يف تقريـــره إىل أنـــه ســـيتم الوفـــاء باملعـــايري املرجعيـــة املبينـــة يف  
كــــانون   ٥الربنــــامج السياســــــــي التفــــــاق بــــون املــــؤرخ     

ــات    ٢٠٠١األول/ديســمرب  بتنظــيم (فولســي جريغــا) وانتخاب
. وأشــار إىل ٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب  ١٨جمــالس املقاطعــات يف  

رها أن األعمـــــال التحضـــــريية لالنتخابـــــات تســـــري يف مســـــا
يف الوفــاء  تققــيت حتالصــحيح. ورغــم املكاســب اجلوهريــة الــ 

ــامج املؤسســي      ــذ الربن ــإن تنفي ــامج السياســي، ف بأهــداف الربن
التفاق بون ما برح يتباين من قطاع آلخـر، إذ أن الكـثري مـن    

ــى   ــة املهمــة عل ــوطين    املؤسســات احلكومي كــل مــن الصــعيد ال
ذكـر  وصعيد املقاطعات مـا زالـت ضـعيفة وعرضـة للفسـاد. و     

اجلهود املبذولة إلصـالح مؤسسـات قطـاع األمـن حققـت       أن
اجلـــيش الـــوطين األفغـــاين  درجـــات متباينـــة مـــن النجـــاح وأن

ــو      ــوخى لــه وه ــوام املت ــرد حبلــول   ٤٣ ٠٠٠سيصــل إىل الق ف
، أي قبل املوعد املقرر بـثالث سـنوات.   ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب 

الــت وأخــرياً، شــدد علــى أن احلالــة األمنيــة يف أفغانســتان مــا ز
ــق،    ــثري أقصــى درجــات القل ــائال إن ت ــادة يف تطــور  ق ــاك زي هن

األسلحة املستعملة ويف نـوع اهلجمـات الـيت يشـنها املتمـردون      
__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥(  

  )٥٦(  S/2005/525 ١٥٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥(. 

ــة، وال   ــة للحكومـ ــر املناوئـ ــد    والعناصـ ــوب البلـ ــيما يف جنـ سـ
  وأجزاء من جنوبه الشرقي.

واستمع الس إىل إحاطة مـن املمثـل اخلـاص لألمـني       
عثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة      العام ألفغانستان ورئيس ب

ــاء      ــع أعضــ ــا مجيــ ــات أدىل ــ ــها بيانــ ــتان، أعقبتــ إىل أفغانســ
ــس ــ ،)٥٧(ال ــن  ووممثل ــتان،و ،إســبانيا كــل م  ،أملانيــاو أفغانس

ــا، ــا وباكســتان، وإيطالي ــران اإلســالمية، ، وتركي ــة إي  ومجهوري

  واهلند. وكندا، وماليزيا،، ومجهورية كوريا

الــس بــأن احلملــة   إحاطتــه وأبلــغ املمثــل اخلــاص يف   
آب/أغسـطس، ويراقبـها    ١٧ االنتخابية قد بـدأت اعتبـارا مـن   

أيلول/ســبتمرب،  ١٨مراقبــون دوليــون. وســيجري االقتــراع يف 
ــى       ــام. وعل ــة الع ــل اي ــة قب ــة الوطني ــاح اجلمعي ــرر افتت كمــا تق
اجلبهــة األمنيــة، فقــد اســتؤنفت اهلجمــات بكثافــة متزايــدة يف   

رقي والشــرق. بيــد أن اهلجمــات ضــد  اجلنــوب واجلنــوب الشــ
 ريشـ يالعملية االنتخابية كانت بصفة رئيسية غري مباشـرة، ممـا   

إىل أن املتطــرفني قــرروا اســتهداف القــوات املؤيــدة للحكومــة   
والقــــوات الدوليــــة، بــــدال مــــن حماولــــة وقــــف االنتخابــــات  

  .)٥٨(الربملانية

ورحــــب متكلمــــون يف بيانــــام بالتقــــدم احملــــرز يف    
لتحضــريية لالنتخابــات، لكنــهم أعربــوا عــن قلقهــم  األعمــال ا

إزاء املشــاكل األمنيــة وموجــة العنــف. وأثــريت أيضــا خمــاوف  
بشـــــأن حتـــــديات مكافحـــــة زراعـــــة اخلشـــــخاش واالجتـــــار  
باملخدرات. ورحب عدد مـن املـتكلمني بالتقـدم الـذي أُحـرز      

ــه   ــادي، لكنــ ــال االقتصــ ــد ميف اــ ــة   واأكــ ــا أن التنميــ أيضــ
ادية املســـتدامة هـــي الضـــامن األساســـي االجتماعيـــة واالقتصـــ
__________ 

تكلــم ممثــل اململكــة املتحـــدة باســم االحتــاد األورويب والبلـــدان        )٥٧(  
 .لبيانؤيدة لامل

  )٥٨(  S/PV.5249 و Corr.1 ٥-٢، الصفحات. 
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ــدة      ــدد عـ ــتان. وشـ ــدائمني يف أفغانسـ ــتقرار الـ ــالم واالسـ للسـ
مـتكلمني علـى أن وجـود األمـم املتحـدة ينبغـي أن يســتمر إىل       

  .٢٠٠٦ما بعد آذار/مارس 

ممثل االحتاد الروسي إن عملية املصـاحلة الوطنيـة    قالو  
ــل خطــوة حامســة، لكــن جيــب   ــة ع  متث ــك العملي ــتم تل ــى أن ت ل

أســـاس ـــج حـــذر ومســـؤول، ال يـــؤدي إىل تقـــويض نظـــام  
ــة      ــاؤهم يف قائمـ ــة أمسـ ــراد املدرجـ ــر أن األفـ ــزاءات. وذكـ اجلـ
اجلزاءات يشكلون خطـرا حقيقيـا علـى السـالم واألمـن، وقـد       
تـــؤدي مشـــاركتهم يف احليـــاة السياســـية الفعالـــة إىل عواقـــب  
وخيمــة جــدا. ولــذلك جيــب اختــاذ إجــراءات حمــددة ملكافحــة   

  .)٥٩(نحى، وال سيما يف سياق االنتخابات القادمةذلك امل

 قيــام رىيــتوقــع أن يوذكــر ممثــل أفغانســتان أن بلــده    
البلـد خـالل فتـرة مـا بعـد       اتمع الدويل بـدور يف كفالـة أمـن   

اتفاق بون ورحب بسماح األمم املتحدة ذا الـدور املسـتمر.   
ــاخ     ــالنظر إىل املن ــه ب ــاده أن ــبني عــن رأي مف ــل الفل  وأعــرب ممث
األمين املتدهور، تنبغـي مواصـلة التوسـيع املقـرر للقـوة الدوليـة       

  .)٦٠(للمساعدة األمنية بصورة عاجلة

ممثل باكستان أن عدد جنود بلده على احلـدود   ذكرو  
يفوق جمموع القوات العسكرية الوطنية والدولية املوجـودة يف  

ــة أمــل    ــده خبيب ــذلك، يشــعر بل ــها، ول هــذه  ألن أفغانســتان كل
تــرد اإلشــارة إليهــا يف تقريــر األمــني العــام. وشــدد    اجلهــود مل

علــى أن أولئــك الــذين أثــاروا شــكوكا حــول التــزام باكســتان 
بالسالم واألمن، وغالبـاً باملبالغـة يف وصـف خطـر التحركـات      

__________ 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  

 .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  

يبحثون عن مربرات لفشـلهم، أو يرغبـون يف   عرب احلدود، إما 
  .)٦١(باكستان وأفغانستان  تعكري صفو العالقات بني

 .)٦٢(ىل الــــرئيس (اليابــــان) ببيــــان باســــم الــــسوأد  

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  يفو

رحــب بالتقــدم احملــرز يف التحضــري النتخابــات جملــس النــواب    
ــات جمــالس   ــا) وانتخاب ــا يف    (الفولســي جريغ ــع إجراؤه ــات املزم املقاطع

ــبتمرب  ١٨ ــدمي مســاعدة     ٢٠٠٥أيلول/س ــدويل إىل تق ــع ال ــا اتم ؛ ودع
  لية إضافية إلجراء هذه االنتخابات؛ما

أعرب عن بالغ قلقه إزاء تزايد اهلجمات اليت أخـذت تشـنها   و  
ــرى يف    ــة األخـ ــات املتطرفـ ــدة واجلماعـ ــيم القاعـ ــان وتنظـ ــة الطالبـ حركـ
ــة إىل    أفغانســتان خــالل األشــهر القليلــة املاضــية؛ وأدان احملــاوالت الرامي

أو أشـكال العنـف األخـرى    زعزعة املسرية السياسية باألعمال اإلرهابية 
  يف أفغانستان؛

ــدول       و   ــني ال ــف احلــوار ب ــاون وتكثي ــة اســتمرار التع أكــد أمهي
اــاورة واحلكومــة األفغانيــة مــن أجــل تعزيــز التنميــة اإلقليميــة وتوطيــد   

  البعيد؛  الستقرار يف أفغانستان على املدىالسالم وا

ــل ا  و   ــرورة أن يظـــ ــع بضـــ ــدويل ملتزمـــــا يف   قطـــ ــع الـــ تمـــ
تان يف التصــدي للتحــديات أفغانســ العليــا بتقــدمي املســاعدة إىل مســتوياته

  أمامها.  املتبقية
  

ــرار    ــس   ٢٠٠٥( ١٦٢٣القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

أيلــول/  ١٣املعقــودة يف  ٥٢٦٠يف جلســته  األمــن

  ٢٠٠٥سبتمرب 

ــة    ــودة يف )٦٣(٥٢٦٠يف اجللســـ ــول/  ١٣، املعقـــ أيلـــ
ىل ، وجـــه الـــرئيس (الفلـــبني) انتبـــاه الـــس إ ٢٠٠٥ســـبتمرب 

__________ 

 .٤٠-٣٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦١(  

  )٦٢(  S/PRST/2005/40. 

 دعي ممثل أفغانستان للمشاركة يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٦٣(  
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ــروع قـــرار  ــك للتصـــويت واعتمـــد     )٦٤(مشـ ــرح بعـــد ذلـ ، طـ
)، الـــذي قـــرر بـــه ٢٠٠٥( ١٦٢٣باإلمجـــاع بوصـــفه القـــرار 

  الس مجلة أمور منها ما يلي:

ــ   ــة  قـــــــرر متديـــــــد اإلذن املمنـــــ ــاء القـــــــوة الدوليـــــ وح ببقـــــ
) ٢٠٠١( ١٣٨٦األمنيـــة، كمـــا هـــو مبـــين يف القـــرارين      للمســـاعدة

تشـــــرين  ١٣را بعــــد  )، لفتــــرة اثـــــين عشــــر شـــــه  ٢٠٠٣( ١٥١٠ و
  ؛٢٠٠٥األول/أكتوبر 

وأذن للدول األعضاء املشـاركة يف القـوة باختـاذ مجيـع التـدابري        
  القوة؛  الالزمة لتنفيذ والية

طلـــب إىل الـــدول األعضـــاء أن تســـاهم يف القـــوة بـــاألفراد        
واملعدات وغري ذلك مـن املـوارد، وأن تسـاهم يف الصـندوق االسـتئماين      

  )؛٢٠٠١( ١٣٨٦ الذي أنشئ عمال بالقرار

طريـق األمـني    وطلب إىل قيادة القوة أن تقدم إىل الس، عـن   
  العام، تقارير فصلية عن تنفيذ واليتها.

  
ــه الــرئيس يف اجللســة        ــان الــذي أدىل ب  ٥٣٠٩البي

  ٢٠٠٥  تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣املعقودة يف 

تشــرين الثــاين/   ٢٣، املعقــودة يف ٥٣٠٩يف اجللســة   
ممثـل أفغانسـتان للمشـاركة يف املناقشـة.      ، دعي٢٠٠٥نوفمرب 

ــس   ــم الـ ــان باسـ ــي) ببيـ ــاد الروسـ ــرئيس (االحتـ . )٦٥(وأدىل الـ
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  ويف

ــة      ــرار النتـــائج النهائيـ ــاين علـــى إقـ هنـــأ الشـــعب األفغـ
  لالنتخابات الربملانية وانتخابات جمالس املقاطعات؛  

زهم هـــذه اخلطـــوة أثـــىن علـــى مجيـــع األفغـــان إلجنـــاو  
ودعاهم، ودعا على وجه التحديد النواب املنتخـبني، وغريهـم   

__________ 

  )٦٤(  S/2005/576.  
  )٦٥(  S/PRST/2005/56.  

مــن املرشــحني الســابقني، إىل مواصــلة التــزامهم التــام بالســالم  
  والدستور وسيادة القانون والدميقراطية يف أفغانستان؛  

أعاد التأكيد على أمهية حمافظـة اتمـع الـدويل علـى     و  
دة أفغانســـتان يف مواجهـــة درجـــة عاليـــة مـــن االلتـــزام مبســـاع 

  التحديات املتبقية أمامها؛  

ــذي تواصــل األمــم    و   ــدور األساســي واحملايــد ال أيــد ال
ــد الســالم واالســتقرار يف أفغانســتان      ــه لتوطي ــام ب املتحــدة القي
وتنسيق اجلهود الدولية ذات الصلة، ورحب باملشـاورات الـيت   

مـا بعـد    بدأا احلكومة األفغانية واألمـم املتحـدة بشـأن عمليـة    
  مؤمتر بون.  

  
ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٥٣٤٧الت الــــ

املعقــــــــــــــــودة يف  ٥٣٧٠و  ٥٣٦٩و  ٥٣٤٨ و

 شـباط/  ١٠كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١٧مـن   الفترة

    ٢٠٠٦  فرباير

 كــانون الثــاين/  ١٧، املعقــودة يف ٥٣٤٧يف اجللســة   

، استمع الس إىل إحاطـة قـدمها املمثـل اخلـاص     ٢٠٠٦يناير 
العــام ألفغانســتان ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   لألمــني 

 تـه املمثـل اخلـاص يف إحاط  وذكـر   .)٦٦(املساعدة إىل أفغانسـتان 
أنــه بعــد أربــع ســنوات مــن التوقيــع علــى اتفــاق بــون، انتــهت  
عملية االنتقال السياسي يف أفغانستان بافتتاح الـس األفغـاين   

ــاريخ    ــد بت ــوطين اجلدي ــانون األول/ديســمرب  ١٩ال . ٢٠٠٥ ك

تقـدما يف   منذ افتتاحهمـا  الس الوطين وجملس النواب وحقق
مناقشة نظامهما الداخلي وقـررا إنشـاء جلـان برملانيـة. وبالبنـاء      
علــى برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج الــذي 
أجنز يف العام املاضي، أقر الشركاء الوطنيـون والـدوليون أيضـا    

ــك اموعـــ  ــتراتيجية لتفكيـ ــروعة.  اسـ ــري املشـ ــلحة غـ ات املسـ
__________ 

 يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان. للمشاركةدعي ممثل أفغانستان   )٦٦(  
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ما يتعلق باحلالة األمنية، أشار إىل أنه بينمـا اخنفـض العـدد     ويف
ــع       ــد، متشــيا م ــى صــعيد البل ــة عل اإلمجــايل للمصــادمات العنيف
ــادة يف      ــد شــهد زي ــوب ق ــإن اجلن ــنمط املــومسي يف الشــتاء، ف ال
اهلجمـــات االنتحاريـــة بالقنابـــل وزيـــادة يف اهلجمـــات الـــيت      

وات ناســفة مرجتلــة. وأطلــع الــس علــى اســتخدمت فيهــا عبــ
النقــل املزمــع لســلطة العمليــات مــن عمليــة احلريــة الدائمــة إىل  

. ٢٠٠٦وف يسـتمر علـى مـدى عـام     قائال إن ذلك سـ الناتو، 
كــانون األول/ديســـمرب، قـــرر   ٨وأبلــغ الـــس أيضــا أنـــه يف   

ــة منظمــة حلــف مشــال األطلســي توســيع القــوة     وزراء خارجي
جنــدي إضـــايف،   ٦ ٠٠٠األمنيـــة بزيــادة  الدوليــة للمســاعدة   

 ١٥ ٠٠٠حبيث يزداد جمموع القـوة إىل مـا يزيـد بقليـل علـى      
ــك احلــني      ــدة حــىت ذل ــدي، ولكــن مل تقــدم ضــمانات أكي جن

مشـاورات جاريـة   مثـة  بالتربع بالقوات. وأخـرياً، أشـار إىل أن   
مع عدد كـبري مـن األطـراف الفاعلـة بشـأن وثيقـة االتفـاق يف        

كــانون الثاين/ينــاير،  ٣١ســتعلن يف لنــدن يف أفغانســتان، الــيت 
شمل النـهج الـدويل لعمليـة بنـاء السـالم يف السـنوات       واليت ست

  .  )٦٧(املقبلة
__________ 

  )٦٧(  S/PV.5347 ٥-٢، الصفحات. 

ــة    ــودة يف  ،)٦٨(٥٦٦٩ويف اجللســ ــباط/ ١٠املعقــ  شــ

، وجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة األمريكيــة)  ٢٠٠٦فربايــر 
ــاه الــس إىل رســالتني مــؤرختني     ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٩انتب

مـوجهتني مـن ممثــل أفغانسـتان، أحــدامها حييـل ــا نسـخة مــن      
االتفاق اخلاص بأفغانستان الـذي اعتمـد يف ختـام مـؤمتر لنـدن      

ــتان  ــين بأفغانســ ــدويل املعــ ــائج   )٦٩(الــ ــب بنتــ ــرى ترحــ واألخــ
. واستمع الس بعدئذ إىل إحاطة من وكيل األمـني  )٧٠(املؤمتر

  .  )٧١(العام لعمليات حفظ السالم

ــل األ و   ــه، أن إجنــازات   ذكــر وكي مــني العــام يف إحاطت
التأكيــد علــى وحــدة املقصــد  تاملــؤمتر كانــت عديــدة، وأعــاد

وفـدا رفيـع    ٦٠يف اتمع الدويل. وبعثت مشـاركة أكثـر مـن    
املســـتوى بإشـــارة ال لـــبس فيهـــا علـــى عـــزم اتمـــع الـــدويل   
املتواصل. وحيـدد امليثـاق جـدول أعمـال طموحـا، وهـو تعـبري        

لتوطيـــد جهـــود بنـــاء الدولـــة     مـــا هـــو مطلـــوب  عحقيقـــي 
ــن، ومكافحــة صــناعة       يف ــدام األم ــن انع أفغانســتان، واحلــد م

املخـــدرات، وحتفيـــز االقتصـــاد، وتقـــدمي اخلـــدمات األساســـية 
ومحايـة حقـوق اإلنسـان للمـواطنني. وأشـار       ،للسكان األفغان

إىل أن امليثــاق يضــع معــايري قابلــة للقيــاس ذات أجــل حمــدد يف  
نشـئ خطـة عمـل تسـتند إىل النتـائج      كل من تلـك اـاالت وي  

من أجل مستقبل البلد. وأخرياً، قدم عرضا آلخر املسـتجدات  
  .  )٧٢(عن احلالة األمنية وأحداث العنف األخرية

__________ 

ــانون الثاين ١٧يف   )٦٨(   ــاير كــ ــته   ،٢٠٠٦/ينــ ــس جلســ ــد الــ عقــ
كجلسة خاصة. ودعي ممثال كل من أفغانستان وأملانيـا   ٥٣٤٨

واملمثل اخلاص لألمني العام ورئـيس بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي      
 .يف اجللسة املساعدة إىل أفغانستان للمشاركة

  )٦٩(  S/2006/90املرفق ،. 

  )٧٠(  S/2006/89.املرفق ، 

 يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان. للمشاركةدعي ممثل أفغانستان   )٧١(  

  )٧٢(  S/PV.5369 ٦-٢، الصفحات. 
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٥٩القرار   

 شـــــــباط/ ١٥املعقـــــــودة يف  ٥٣٧٤يف جلســـــــته 

    ٢٠٠٦  فرباير

ــة    ــودة يف  ،٥٣٧٤يف اجللســ ــباط/ف ١٥املعقــ رباير شــ
ــة. لدعـــي ممثـــل أفغانســـتان  ،)٧٣(٢٠٠٦ لمشـــاركة يف املناقشـ

ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) انتباه الس مرة أخـرى إىل  
ــؤرختني   ــن   ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٩الرســالتني امل ــوجهتني م امل

ــل أفغانســتان  ــاه الــس أيضــا إىل مشــروع    .)٧٤(ممث ــه انتب ووج
د باإلمجـاع بوصـفه   للتصويت واعتمبعد ذلك طُرح  ،)٧٥(قرار

ــرار  ــور    ٢٠٠٦( ١٦٥٩الق ــة أم ــس مجل ــه ال ــرر ب ــذي ق )، ال
  :ما يلي منها

أيــد اتفــاق أفغانســتان ومرفقاتــه بوصــفه يقــدم إطــارا للشــراكة    
  بني حكومة أفغانستان واتمع الدويل؛  

أهــاب حبكومــة أفغانســـتان ومجيــع أعضـــاء اتمــع الـــدويل     و  
  كامال؛    مرفقاته تنفيذاواملنظمات الدولية تنفيذ االتفاق و

أكد الدور املركزي واحملايد الذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة     و  
  يف أفغانستان؛  

الحظ أن املساعدة املاليـة املتاحـة لتنفيـذ االسـتراتيجية بلغـت      و  
ــىت اآلن  ــدة،    ١٠,٥حــ ــات املتحــ ــن دوالرات الواليــ ــني دوالر مــ باليــ

فيـف عـبء ديوـا    والحظ أيضا أن حكومة أفغانستان تعتزم التمـاس خت 
  من خالل نادي باريس؛  
__________ 

 ٥٣٧٠ســــته ، عقــــد الــــس جل٢٠٠٦شــــباط/فرباير  ١٠يف   )٧٣(  
كجلسة خاصة. ودعي ممثال كل من أفغانستان وأملانيـا واملمثـل   
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة   

 .يف اجللسة إىل أفغانستان للمشاركة

  )٧٤(  S/2006/89  وS/2006/90. 

  )٧٥(  S/2006/102. 

ــة املخــدرات    و   ــة املســتكملة ملراقب رحــب باالســتراتيجية الوطني
اليت قدمتها حكومة أفغانستان يف مؤمتر لندن، وشـجع علـى تـوفري دعـم     

  دويل إضايف لتنفيذ األولويات األربع احملددة يف االستراتيجية؛  

نقحـة  ورحب باعتمـاد منظمـة حلـف مشـال األطلسـي خطـة م        
للعمليــات تتــيح اســتمرار انتشــار القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة عــرب    
ــة     ــآزر علــى صــعيد العمليــات مــع عملي ــز الت ــها، وتعزي أفغانســتان بأكمل

حــدود املــوارد والقــدرات املتاحــة،   احلريــة الدائمــة، وتقــدمي الــدعم، يف 
ــها ويف حــاالت       ــب العســكرية لتدريب ــة يف اجلوان ــن األفغاني ــوات األم لق

  العمليات؛    رها يف ميداننش

ــذ     و   ــدعم تنفي ــن اإلجــراءات ل ــد م ــن اســتعداده الختــاذ مزي أعل
ــه، اســتنادا إىل تقــارير يقــدمها األمــني العــام يف الوقــت     االتفــاق ومرفقات
املناسب وتتضمن توصـيات بشـأن الواليـة واهليكـل املقـبلني لبعثـة األمـم        

  أفغانستان.    املتحدة لتقدمي املساعدة إىل
  

ــرار    ــس   ٢٠٠٦( ١٦٦٢القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

ــن ــته  األمـ ــودة يف  ٥٣٩٣يف جلسـ  آذار/ ٢٣املعقـ

    ٢٠٠٦  مارس

آذار/مـــــارس  ١٤، املعقـــــودة يف ٥٣٨٥يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٦

ــؤرخ  ــارس  ٧املــ ــتان   ٢٠٠٦آذار/مــ ــة يف أفغانســ ــن احلالــ عــ
قـدم األمـني العـام    و. )٧٦(وآثارها على السالم واألمن الـدوليني 

ــات      ــات تفصــيلية مســتكملة بشــأن االنتخاب ــره معلوم يف تقري
ــد   ــدء يف الربملــان اجلدي ــة، والب ــة األمــن وحقــوق   ،الربملاني وحال

ن وعناصــر أخــرى يأن املتمــرد ذكــراإلنســان يف أفغانســتان. و
مناهضة للحكومة قد استعملوا بشكل متزايد تكتيكات أكثـر  

ال أجهــزة متفجــرة مرجتلــة معقــدة تطــوراً وفتكــاً، مثــل اســتعم
وكمائن حمكمة التخطيط وهجمـات متطـورة تقنيـاً بصـواريخ     

__________ 

  )٧٦(  S/2006/145  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٥٨٩، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٥.( 
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متعددة. وأعرب عن قلقه بشـكل خـاص مـن التزايـد احلـاد يف      
عــدد الــتفجريات االنتحاريــة. وأشــار أيضــا إىل أن املتمــردين،   
خبــالف الســنوات املاضــية، حــافظوا طيلــة فصــل الشــتاء علــى   

ة العملياتيــة. واقتـرح أيضـا واليـة     مستوى مرتفـع مـن األنشـط   
جديـــــدة للبعثـــــة، تتطلـــــب بعـــــض التغـــــيريات يف حجمهـــــا 

  .  )٧٧(وهيكلها  ونطاقها

واســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل اخلـــاص    
لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   

ذلـك بيانـات أدىل ـا مجيـع      تاملساعدة يف أفغانستان، وأعقبـ 
ــا ــتراليا٧٨(ء الـــسأعضـ ــو أسـ ــتان، ،، وممثلـ ــا، وأفغانسـ  وأملانيـ

 وإيطاليــــا،  ،يســــلنداأو ،)اإلســــالمية  - مجهوريــــة( وإيــــران

ــتان، ــة وباكســ ــا، ومجهوريــ ــتان، كوريــ ــدا، وكازاخســ  وكنــ

  .ونيوزيلندا ،)٧٩(والنمسا والنرويج،

املمثــل اخلــاص أن جــدول األعمــال السياســي    ذكــرو  
ــدة   ــة اجلديـ ــزه للحكومـ ــد تركيـ ــى يتزايـ ــلة   علـ ــايا املتصـ القضـ

أشار الرئيس محيد قرضاي إىل عزمـه علـى جتديـد     إذبالعدالة، 
احملكمة العليا، والشروع يف خطة عمل بشأن السالم والعدالـة  

مــا يتعلــق باحلالــة األمنيــة، أضــاف أن انتشــار   واملصــاحلة. ويف
اهلجمات األكثـر تعقيـدا يـدل علـى اسـتمرار شـبكات القيـادة        

ن والقاعدة واجلماعات املرتبطة مـا يف  والسيطرة لدى الطالبا
املنطقــــة، بــــل وترســــيخها. وشــــدد علــــى أن ســــيكون مــــن 
التحديات الرئيسية للحكومة اجلديدة بسـط سـيطرة احلكومـة    

__________ 

ــيريات       )٧٧(   ــى تفاصــيل عــن التغ انظــر الفصــل اخلــامس لالطــالع عل
 املدخلة على والية البعثة وتكوينها.

باســم الــدول األعضــاء يف منظمــة  ،تكلــم ممثــل االحتــاد الروســي  )٧٨(  
ــا،   معاهـــــدة األمـــــن اجلمـــــاعي: االحتـــــاد الروســـــي، وأرمينيـــ

 وبيالروس، وطاجيكستان، وقريغيزستان، وكازاخستان.

ــا    )٧٩(   ــل النمس ــم ممث ــدة     ،تكل ــدان املؤي ــاد األورويب والبل باســم االحت
 ن.للبيا

من اجلهات الفاعلـة  يتطلب ذلك  قائال إنعلى الصعيد احمللي، 
يف األمن والتنميـة واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص أن تكـون       

يف املناطق اليت مل ميسها التعمري بعـد. وأشـار إىل   أكثر حضورا 
ــة،   ــة للبعثـ ــة املقترحـ ــملأن الواليـ ــيط   تشـ ــيع بسـ ــراء توسـ إجـ

لوجودهـــا امليـــداين لـــدعم جهـــود احلكومـــة، وفقـــا لألحـــوال  
  .  )٨٠(األمنية

ــدن   متكلمـــونورحـــب    ــاح يف عقـــد مـــؤمتر لنـ بالنجـ
واعتمــاد اتفــاق أفغانســتان. وأعربــوا عــن قلقهــم إزاء تصــاعد   

عتداءات وأعمـال العنـف وأعربـوا عـن أملـهم يف أن يـؤدي       اال
تعزيز اجليش الوطين األفغاين وقوات الشـرطة األفغانيـة، فضـال    
عــن جهــود نــزع الســـالح والتســريح وإعــادة اإلدمـــاج، إىل      
حتســني احلالــة. وأكــد العديــد مــن املــتكلمني علــى احلاجــة إىل  

اد التصــدي لصــناعة املخــدرات، الــيت تــؤجج العنــف، وإىل إجيــ
فرص بديلة للتنمية االقتصادية. وأعرب معظم املتكلمني أيضـا  

ــن ــدهم عـ ــدين    الشـــديد تأييـ ــة واهليكـــل اجلديـ للبعثـــة للواليـ
  األمني العام.  املقترحني من 

مـا يتعلـق بواليـة البعثــة، أضـاف ممثـل اليابـان أنــه        ويف  
، نظــرا لضــرورة “التــأثري اخلفيــف”ينبغــي احلفــاظ علــى ــج  

ة احلكومــة األفغانيــة. وإضــافة إىل ذلــك، التشــجيع علــى ملكيــ
ــج   ــر يف ـ ــي النظـ ــاء”ينبغـ ــالل والبنـ ــت “اإلحـ ــا اقتضـ ، أينمـ

الضـــرورة، عنـــد اختـــاذ قـــرارات بشـــأن التخصـــيص األفضـــل  
  .)٨١(للموارد البشرية والتمويلية

ــات        ــز املؤسسـ ــى أن تعزيـ ــدامنرك علـ ــل الـ ــدد ممثـ وشـ
 الدميقراطيـــة اجلديـــدة والضـــعيفة ميثـــل مهمـــة كـــبرية لبعثـــة      
أفغانستان، وحث املمثل اخلـاص علـى مواصـلة احلـوار الفعـال      

__________ 

  )٨٠(  S/PV.5385 ٤-٢، الصفحات. 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨١(  
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مــع الطيــف السياســي بأكملــه، والضــغط مــن أجــل تضــافر        
اجلهود يف جمال إصـالح القطـاع العـام. وواصـل كالمـه قـائال       
ــا     ــة علي إن حقــوق اإلنســان ينبغــي أن تظــل مهمــة ذات أولوي
لبعثــة أفغانســتان، ويعـــين هــذا أن بعثـــة أفغانســتان ينبغـــي أن     
تشدد على أن يعني رئيس اجلمهورية قضـاة أكفـاء للمحكمـة    

قضاة حريصـني علـى التطبيـق التـام للدسـتور. وشـدد        -العليا 
ــل       ــة أفغانســتان خــارج كاب ــز وجــود بعث ــه جيــب تعزي ــى أن عل
بشكل كـبري. وأخـرياً، أشـار إىل قيـام بعثـة أفغانسـتان بتقسـيم        

الشـؤون   الركيزة األوىل، التعامـل مـع   -أنشطتها إىل ركيزتني 
السياســـية، والركيـــزة الثانيـــة، التعامـــل مـــع تقـــدمي اإلغاثـــة       
واإلنعـاش والتنميــة، ممــا يــثري مسـائل تتعلــق بالتنســيق جيــب أن   

. وشـدد ممثـل سـلوفاكيا علـى أنـه عنـد النظـر        )٨٢(تعاجل مباشرة
لمـوارد  ليف التوسيع امليداين للبعثة، جيـب إيـالء اهتمـام خـاص     

وأعـرب ممثـل بـريو     .)٨٣(مم املتحدةوالتدابري األمنية ملوظفي األ
تعـاجل إال ملامـا    عن القلق مـن أن مسـألة االجتـار باملخـدرات ال    

يف الوالية املقترحة للبعثة. وأشار إىل أنه سيكون مـن األفضـل   
   ــذي ات ــهج ال ــد الن ــة أن تعتم ــعبالنســبة للبعث ــدن   ب ــاق لن يف ميث

لتحديــد أولويــات الــدعم املقــدم ملكافحــة املخــدرات بوصــفه    
  .)٨٤(ألة شاملة يف خمتلف ااالت اليت تغطيها والية البعثةمس

وشدد ممثل الكونغو على أن بعثة األمم املتحدة جيـب    
أن تقدم املسـاعدة علـى املسـتوى احمللـي، وبالتـايل مـن األمهيـة        

مـا يتصـل    ر للبعثـة املـوارد الكافيـة واإلضـافية يف    مبكان أن تـوفَّ 
اجلـوي هلـا يف حـاالت     باألمن، ال سـيما بضـمان تـوفري الـدعم    

لتعزيـز   تأييـده . وأعـرب ممثـل النـرويج عـن     )٨٥(الطوارئ الطبية
__________ 

 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٢(  

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٣(  

 .١٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٤(  

 .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٥(  

قـائال إن ذلـك   دور البعثة يف رصد وتنسيق املسـاعدة الدوليـة،   
يشمل تعزيز دور بعثة األمم املتحدة يف العملية التشـاورية بـني   

وأوصى ممثل إيطاليـا، مكـررا    .)٨٦(املاحنني والسلطات األفغانية
ممثل نيوزيلنـدا، بالسـعي إىل وجـود اتسـاق بـني هيكـل       ما قاله 

كفالــة  ــدفبعثــة األمــم املتحــدة ومنظمــة ميثــاق أفغانســتان  
ــة     ــة للبعثـ ــد املوكلـ ــات الرصـ ــاز مهمـ ــة يف اجنـ ــة الكاملـ الفعاليـ

ــز    .)٨٧(ومتابعتـــها ــاقتراح تعزيـ ــا بـ ــا أيضـ ورحـــب ممثـــل إيطاليـ
فرقـة  وتوسيع املكاتب احمللية، وشجع على التعاون الوثيق مـع أ 

ــذه       ــروريا هلـ ــرا ضـ ــاره عنصـ ــات باعتبـ ــار املقاطعـ ــادة إعمـ إعـ
ــة ــم املتحــدة      .)٨٨(العملي ــة األم ــى أن بعث ــدا عل ــل كن وأكــد ممث

لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان تضـطلع بـدور حاسـم يف تعزيـز     
مجيع املؤسسات اجلديدة للحكم يف دولة أفغانسـتان، وحتقيقـا   

 ــة، ال بــد أن ت ــذ لتلــك الغاي ات قــدراا للتــدخل زيــد البعثــة بال
على ارض الواقع يف جمـاالت حقـوق األفـراد، واحتـرام سـيادة      

  .  )٨٩(القانون، والشرطة والعدالة

آذار/مــــارس  ٢٣، املعقــــودة يف ٥٣٩٣ويف اجللســــة   
ــر    ٢٠٠٦ ــه مــرة أخــرى تقري ، أدرج الــس يف جــدول أعمال

ــة  ٢٠٠٦آذار/مــــارس  ٧األمــــني العــــام املــــؤرخ  عــــن احلالــ
ــتان وآث يف ــدوليني أفغانسـ ــا علـــى الســـالم واألمـــن الـ  .)٩٠(ارهـ

ــتان   ــل أفغانســ ــي ممثــ ــاركةودعــ ــه   للمشــ ــة. ووجــ يف املناقشــ
ــرئيس ــرار   الـ ــروع قـ ــس إىل مشـ ــاه الـ ــتني) انتبـ  ،)٩١((األرجنـ

__________ 

 .٣٩و  ٣٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٦(  

ــه الصـــــــــفحتان    )٨٧(   (نيوزيلنـــــــــدا)  ٤٠و  ٣٩املرجـــــــــع نفســـــــ
 (إيطاليا). ٤١و  ٤٠  والصفحتان

 .٤١و  ٤٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٨(  

 .٤٤و  ٤٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٩(  

  )٩٠(  S/2006/145. 

  )٩١(  S/2006/175. 
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 ١٦٦٢باإلمجـــــاع بوصـــــفه القـــــرار  بعـــــد ذلـــــكواعتمـــــد 

  :ما يلي الس مجلة أمور منها هقرر ب  ، الذي)٩٢()٢٠٠٦(

أفغانسـتان    مم املتحدة لتقدمي املساعدة إىلقرر متديد والية بعثة األ  
  القرار؛   شهرا تبدأ من تاريخ اعتماد اختاذ ١٢لفترة إضافية مدا 

دعا كافة األطراف واجلماعـات األفغانيـة إىل املشـاركة بصـورة     و  
  العنف؛ السلمية للبلد وتفادي اللجوء إىلبناءة يف التنمية السياسية 

توسـيع نطـاق املكاتـب اإلقليميـة     رحب باقتراح األمني العـام  و  
  إذا مسحت بذلك الظروف األمنية؛

اتمــع  أهـاب حبكومــة أفغانســتان أن تواصــل، مبســاعدة مــن و  
والقـــوة الدوليـــة  الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك حتـــالف عمليـــة احلريـــة الدائمـــة 

ــد أمــن أفغانســتان واســتقرارها مــن      ــة، التصــدي لتهدي للمســاعدة األمني
وتنظـيم القاعـدة وغريمهـا مـن اجلماعـات       جانب عناصـر حركـة طالبـان   

  اإلجرامية؛  املتطرفة واألنشطة

شجع تعزيز تدابري بناء الثقة بني أفغانسـتان والبلـدان اـاورة    و  
 دعم احلوار والتعاون يف املنطقـة يف احتـرام    دفهلا بروح إعالن كابل

وعـدم   تام ملبادئ السالمة اإلقليمية واالحترام املتبادل والعالقـات الوديـة  
  للغري.    التدخل يف الشؤون الداخلية

  
ــرار    ــس   ٢٠٠٦( ١٧٠٧القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

 أيلــول/ ١٢عقــودة يف امل ٥٥٢١يف جلســته  األمــن

  ٢٠٠٦سبتمرب 

ــة    ــودة يف  ،)٩٣(٥٥٢١يف اجللســـ ــول/ ١٢املعقـــ  أيلـــ

 للمشــاركةممثــل أفغانســتان  دعــي فيهــا، الــيت ٢٠٠٦ســبتمرب 
__________ 

ــة األمــم          )٩٢(   ــن واليــة بعث ــن املعلومــات ع ــى مزيــد م للحصــول عل
 املتحدة، انظر الفصل اخلامس.

 ٥٤٩٦عقـــــد الـــــس جلســـــته  ،٢٠٠٦ همتوز/يوليـــــ ٢٦يف   )٩٣(  
 قـدمها اسـتمع الـس إىل إحاطـة     ويف اجللسـة  كجلسة خاصـة. 

ــل اخلــا  ــيس بعثــة األمــم      املمث ــني العــام ألفغانســتان ورئ ص لألم
ــدا    ــا وفنلنـ ــتان وأملانيـ املتحـــدة، ودعـــي ممثلـــو كـــل مـــن أفغانسـ

 .يف اجللسة للمشاركة

ــان) االن  ــرئيس (اليونـ ــه الـ ــا، وجـ ــة  فيهـ ــالة مؤرخـ ــاه إىل رسـ تبـ
ممثــل  مـن  موجهــة إىل األمـني العــام  ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ١١

ــتان  ــوة   )٩٤(أفغانسـ ــتمرار القـ ــاالت اسـ ــا باحتمـ ــب فيهـ ، يرحـ
الدوليـــــة للمســـــاعدة األمنيـــــة يف العمـــــل يف أفغانســـــتان إىل 

ــن       أن ــوفري األم ــى ت ــا عل ــادرة متام ــن ق ــوات األم  .)٩٥(تصــبح ق

 بعـد ذلـك   طُـرح  ،وع قـرار ووجه انتباه الس أيضـا إىل مشـر  
)، ٢٠٠٦( ١٧٠٧للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

  :ما يلي الذي قرر به الس مجلة أمور منها

ــاعدة      ــة للمسـ ــد اإلذن املمنـــوح ببقـــاء القـــوة الدوليـ قـــرر متديـ
ــة،  ــو األمنيــــــ ــا هــــــ ــدد كمــــــ ــرارين  حمــــــ ) ٢٠٠١( ١٣٨٦يف القــــــ

شـــــرين ت ١٣لفتــــرة اثـــــين عشــــر شـــــهرا بعــــد     ،)٢٠٠٣( ١٥١٠ و
  ؛٢٠٠٦األول/أكتوبر 

أذن للدول األعضاء املشـاركة يف القـوة باختـاذ مجيـع التـدابري      و  
  الالزمة لتنفيذ والية القوة؛  

ــوة  و   ــاهم يف القـ ــاء أن تسـ ــدول األعضـ ــب إىل الـ ــاألفراد  طلـ بـ
واملعدات وغري ذلك مـن املـوارد، وأن تسـاهم يف الصـندوق االسـتئماين      

  )؛  ٢٠٠١(  ١٣٨٦الذي أنشئ عمال بالقرار 

طلب إىل قيادة القوة أن تقدم إىل الس، عـن طريـق األمـني    و  
  العام، تقارير فصلية عن تنفيذ واليتها.  

  
ــرار ا   ــذه جملــــس   ٢٠٠٧( ١٧٤٦لقــ ) الــــذي اختــ

ــن ــته  األمـ ــودة يف  ٥٦٤٥يف جلسـ  آذار/ ٢٣املعقـ

    ٢٠٠٧مارس 

ــودة يف )٩٦(٥٦٤١يف اجللســة    ــارس  ٢٠، املعق آذار/م
جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ، أدرج الــس يف٢٠٠٧

__________ 

  )٩٤(  S/2006/725. 

  )٩٥(  S/2006/723. 

عقــــد الـــس جلســــته   ،٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتـــوبر    ٩يف   )٩٦(  
اسـتمع الـس إىل إحاطـة    ويف اجللسة  كجلسة خاصة. ٥٥٤٨
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ــؤرخ  ــارس  ١٥املـ ــتان    ٢٠٠٧آذار/مـ ــة يف أفغانسـ ــن احلالـ عـ
أشار األمـني العـام   و .)٩٧(وآثارها على السالم واألمن الدوليني

يف تقريره، إىل أن أعمال العنف اليت يقوم ا املتمردون بلغـت  
ــذ   ٢٠٠٦ذروــا يف أيلول/ســبتمرب   ــدرجييا بعدئ مث احنســرت ت

يـف اجلهـود األمنيـة وحلـول الشـتاء، ومـع ذلـك، ظـل         إثر تكث
مستوى احلوادث اليت وقعت خالل فصل الشتاء أعلى مقارنـة  
بعدد احلوادث املسجلة يف السنوات السـابقة. وحـدثت زيـادة    

ــات  لملحوظــة يف عــدد قــوات املتمــردين اجلــاهزين    شــن عملي
ــة،       ــن الدولي ــوات األم ــة وق ــوات احلكوم ــة ضــد ق ــال تقليدي قت

ن ملحـــوظ يف تـــدريب املتمـــردين واألســـاليب حتســـحـــدث و
التعبويـــة الـــيت يتبعوـــا. وعلـــى وجـــه اخلصـــوص، بلـــغ عـــدد  

يف  ٢٠٠٧احلوادث األمنية اليت وقعـت يف كـانون الثاين/ينـاير    
األقـــاليم الواقعـــة علـــى احلـــدود مـــع باكســـتان ضـــعف عـــدد   

وإضــافة إىل ذلــك،  احلــوادث الــيت ســجلت يف العــام املاضــي.  
ر اليسري من التقدم يف اجلهود املبذولـة يف جمـال   رتحيرز إال ال مل

ــتهدف    ــاج الـــيت تسـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ نـــزع الســـالح والتسـ
اجلماعات املسـلحة غـري املشـروعة. وعلـى الصـعيد السياسـي،       

ــوذ       ــة نف ــوازن بفعالي ــرض اســتقالله وي ــان يف ــدأ الربمل ــاز ب اجله
ى علـ األمـني العـام   احملافظـات، أكـد    وعلـى مسـتوى      . التنفيذي

ضــرورة زيــادة التركيــز علــى بنــاء قــدرات اهلياكــل احلكوميــة   
ــة       ــدف  ــى املســائل اإلمنائي ــة عل ــة األفغاني ــادة الرقاب إتاحــة زي

األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي  بعثـــة وقـــال إن واإلنســـانية وإدارـــا. 
بسـهولة أكثـر ضـمان التنسـيق      ميكنـها  املساعدة إىل أفغانسـتان 

__________ 

قدمها املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان، واملـدير التنفيـذي   
ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة. ودعـي ممثلـو        

ريـــة إيـــران ومجهو ،وباكســـتان ،وأملانيـــا ،كـــل مـــن أفغانســـتان
 .يف اجللسة أيضا للمشاركة ،وفنلندا ،اإلسالمية

  )٩٧(  S/2007/152  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٦٦٢، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٦.( 

ــذا اــال مــ     ــني أصــحاب املصــلحة يف ه ــا  ب ن خــالل ختطيطه
إلنشــاء مكاتــب إضــافية يف احملافظــات، إذا مسحــت الظــروف   
األمنية بذلك. وشدد على أنه ينبغي للبعثـة أن تركـز جهودهـا    

أكثر اتساقا لـدعم اتفـاق أفغانسـتان؛     تشجيع التزام دويل    على 
واملســـامهة يف  وتعزيـــز دورهـــا يف تنســـيق املســـاعدة اإلنســـانية 

ــوق اإلنســان وت   ــة حق ــة    محاي ــك رصــد حال ــا يف ذل ــا، مب عزيزه
الصــراع املســلح؛ وتوســيع نطــاق دورهــا يف جمــال   املــدنيني يف 

أنشــــطة االتصــــال يف  بــــذل املســــاعي احلميــــدة مــــن خــــالل 
  أفغانستان ودعم التعاون اإلقليمي.

ــدمها       ــات قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ــة، اسـ ويف اجللسـ
ــة    ــتان ورئــــيس بعثــ ــام ألفغانســ املمثــــل اخلــــاص لألمــــني العــ

املتحــــدة واملــــدير التنفيــــذي ملكتــــب األمــــم املتحــــدة  ماألمـــ 
أدىل ببيانـــات مجيـــع   وبعـــدهاباملخـــدرات واجلرميـــة،   املعـــين
ــو كــل مــن أفغانســتان    أعضــاء ــس وممثل ــا، ،ال ــران وأملاني  وإي

ــلندا، ،)اإلســــــــالمية - مجهوريــــــــة( ــتان، وأيســــــ  وباكســــــ

ــيالروس ــدا، ،)٩٨(وبــ ــرويج، وكنــ ــدا، والنــ ــد، ونيوزيلنــ  واهلنــ

  .اليابانو وهولندا،

وأشار املمثل اخلاص يف إحاطته، إىل أنـه توضـع علـى      
احملــك جهــود غــري مســبوقة لتحســني اإلدارة، واملســاعدة يف      
حتقيــق التنميــة واملكاســب العســكرية. وشــدد علــى أن إجنــاح   
ــق      ــن يتحقـــ ــتان لـــ ــة ألفغانســـ ــة الوطنيـــ ــتراتيجية التنميـــ اســـ

لوطنيـة  حتسنت املشاركة الدولية وإذا أخـذت اجلمعيـة ا   إذا إال
واألفـرع األخـرى للحكومـة مسـؤوليتها بشـكل أكثـر جديــة.       
وأشــار إىل أنــه ال بــد أن تبــدأ احلكومــة يف النظــر إىل املشــورة   
السياسية الـيت يسـديها أعضـاء اتمـع الـدويل بوصـفها حماولـة        
صادقة لتقدمي املسـاعدة ال لبسـط السـيطرة. ورحـب بـااللتزام      

ــة لل   ــز القــوة الدولي ــذي قُطــع لتعزي ــة بقــوات  ال مســاعدة األمني
__________ 

 .تكلمت بيالروس باسم منظمة معاهدة األمن اجلماعي  )٩٨(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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جديدة، ولكنـه حـذر مـن أنـه بزيـادة العمـل العسـكري، تـربز         
محايـــة املـــدنيني باعتبارهـــا مصـــدر قلـــق متزايـــد. وتتحمـــل       
اموعات اليت تقودها الطالبـان املسـؤولية عـن ارتفـاع معـدل      
القتلى واجلرحى نتيجـة لـتفجريات القنابـل االنتحاريـة، إال أنـه      

اخلســائر بـني املـدنيني تسـببت فيهــا    أشـار إىل وقـوع عـدد مـن     
قــوات احلكومــة والقــوات الدوليــة. وشــدد علــى أن البعثــة قــد 
سعت إىل أن جتعل من نفسها نصـريا حمايـدا للمـدنيني، وذلـك     

ما يتعلـق بتلـك احلـوادث،     بإجراء عمليات حتقق موضوعية يف
ويتمثل هدفها األساسي يف منع وقوع املزيد مـن اخلسـائر بـني    

ــدنيني. و ــة    امل ــوات الدولي ــة والق ــوات احلكوم ــى أن ق شــدد عل
جيب أيضا أن تتـوخى قـدرا أكـرب مـن احلـذر لكفالـة أال ينظـر        

  .  )٩٩(إليها على أا تسعى إلحلاق أي ضرر باملدنيني

املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين    ذكــرو  
باملخــدرات واجلرميــة أن مــن الســهل أن يكــون املــرء متشــائما  

 إذ يوجـد اخـتالف  نتاج األفيـون يف أفغانسـتان،   إزاء مشاكل إ
ــني الشــمال األوســط     ــة ب ــات الزراع ــث يترســخ   ،يف اجتاه حي

األمــن والتنميــة، واجلنــوب األوســط مــن البلــد، حيــث احللقــة  
ــت آخــر.       ــن أي وق ــوى م ــاب أق ــة للمخــدرات واإلره املفرغ
وأشـــــار إىل أن باليـــــني الـــــدوالرات وآالف األطنـــــان مـــــن 

لالزمة لتكريـر املخـدرات مت ريبـها عـرب     املشتقات الكيميائية ا
حـــــدود أفغانســـــتان، وأن مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة املعـــــين 
باملخدرات واجلرمية اقتـرح مبـادرة كـربى ملسـاعدة أفغانسـتان      
ومجهوريــة إيــران اإلســالمية وباكســتان علــى حتســني التعــاون   
ــرار جملــس األمــن إضــافة      ــى ق ــىن أيضــا عل وإدارة احلــدود. وأث

خدرات إىل قائمة اجلزاءات، وشدد علـى احلاجـة   كبار جتار امل
  .  )١٠٠(إىل تعزيز احلكم الرشيد

__________ 

  )٩٩(  S/PV.5641 ٧-٢، الصفحات. 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٠(

خـالل إدالئهـم ببيانـام، بالتقـدم      ،ورحب متكلمون  
ــة      ــل اإلصــالحات اجلاري احملــرز يف اــاالت الرئيســية، مــن قبي
بــوزارة الداخليــة وتطــوير املؤسســات الربملانيــة ضــمن جمــاالت 

ــق ا    ــوا عــن القل ــهم أعرب لشــديد إزاء التحــديات  أخــرى، ولكن
املتزايــدة الــيت تواجــه التنميــة ومكافحــة املخــدرات وتوســيع       
نطاق احلكم الرشيد، إضافة إىل تدهور احلالـة األمنيـة. وشـدد    
معظــم املــتكلمني أيضــا علــى أمهيــة التعــاون اإلقليمــي بوصــفه   
أولوية اسـتراتيجية، وشـددوا علـى احلاجـة إىل التعـاون الوثيـق       

  ال سيما باكستان.   مع الدول ااورة،

للتجديـد   تأييـدهم وأعرب العديـد مـن املـتكلمني عـن       
املقترح لوالية البعثة ولألولويات اليت أوصى ـا األمـني العـام:    
ــف      ــي؛ وتكثي ــى املســتوى احملل ــز تنســيق املســاعدة عل أي تعزي

ما يتعلـق مبسـائل التعـاون اإلقليمـي؛      مهام املساعي احلميدة يف
ــة املـــدنيني.  والنـــهوض حبقـــوق اإلنســـان شـــدد عـــدة وومحايـ

مــتكلمني علــى أمهيــة أن توســع البعثــة وجودهــا اجلغــرايف مــن   
خــالل فــتح مكاتــب جديــدة يف املقاطعــات الــيت تســمح حالــة  

  األمن فيها بذلك.  

والحــظ عــدة مــتكلمني أن عناصــر طالبــان ال يزالــون   
ــزة املــالذ علــى اجلانــب الباكســتاين مــن احلــدود،     يتمتعــون مبي

خطرا دامها ومتواصال جلهود بنـاء الدولـة الـيت     مشكلني بذلك
تبذهلا اإلدارة األفغانيـة ومواطنوهـا. وحثـوا حكومـة باكسـتان      
ــلحة مـــن    ــان اجلماعـــات املسـ ــا حلرمـ ــاعفة جهودهـ علـــى مضـ

  .  )١٠١(الدخول إىل أراضيها

ورحب ممثل بنما بإنشاء فريـق عمـل رسـم السياسـة،       
ــة األمــ    ــة وبعث ــألف مــن وزراء احلكوم ــة تت م املتحــدة وهــو جلن

__________ 

الصـفحتان  و(سـلوفاكيا)؛   ١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠١(
(أملانيــــا، باســــم   ٣٨-٣٦الصــــفحات و(بنمــــا)؛  ١٨و  ١٧

 االحتاد األورويب).
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ــن حتفظــات       ــرب ع ــه أع ــة األخــرى، ولكن والوكــاالت الدولي
ــة    بشـــأن ــا، ال ســـيما الشـــرطة الوطنيـــة األفغانيـ بعـــض براجمهـ

قدرة قوة شـرطة مل حيصـل    بشأناملساعدة. وأعرب عن القلق 
أيام من التدريب. وشدد على احلاجـة   ١٠أفرادها سوى على 

وحـث   إىل عملية فحص قوية للمجنـدين اجلـدد مـن الشـرطة،    
فريق عمل رسم السياسـة علـى إدمـاج قـوة الشـرطة املسـاعدة       

  .)١٠٢(وقت ممكن أقربيف قوة الشرطة األفغانية االعتيادية يف 

ــامج        ــى برنـ ــة علـ ــي أمهيـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــق ممثـ وعلـ
املصاحلة الوطنية، ولكنه أكد يف الوقت نفسه علـى أن العمليـة   

ام اجلـزاءات  ينبغـي أال تتعـارض مـع اجلهـود الراميـة إلنفـاذ نظـ       
  .  )١٠٣(من أجل التصدي الفعال للتهديد اإلرهايب

بالتعـاون   يوشدد ممثل باكستان على التزام بلده القو  
مــع أفغانســتان، وباإلســهام يف الســالم والتقــدم يف أفغانســتان. 
وشدد على أن مراقبة احلدود مسـؤولية مشـتركة. وقـال أيضـا     

الفظيعــة  االامــات”إن بلــده ســيعمل عمــا قريــب علــى إزالــة 
بشـــأن مـــا يســـمى بتـــوفري املـــأوي واملـــالذ اآلمـــن لطالبـــان يف 

. وأكـــد أن املشـــكلة الفعليـــة “خميمـــات لتـــدريب اإلرهـــابيني
تســلل مقــاتلي طالبــان يف خميمــات الالجــئني املوجــودة       هــي

ــرب      ــن أكـ ــة مـ ــل أربعـ ــن نقـ ــن عـ ــدود، وأعلـ ــن احلـ ــالقرب مـ بـ
ي قصـة  سـينه ”املخيمات إىل مواقع آمنة داخل أفغانستان، مبا 

  .  )١٠٤(“توفري املأوي هذه

آذار/مــــارس  ٢٣، املعقــــودة يف ٥٦٤٥يف اجللســــة و  
، وجه الـرئيس (جنـوب أفريقيـا) انتبـاه أعضـاء الـس       ٢٠٠٧

ــام املــؤرخ     ــر األمــني الع آذار/مــارس  ١٥مــرة أخــرى إىل تقري
__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

 .٣٥جع نفسه، الصفحة املر  )١٠٤(

عن احلالة يف أفغانستان وآثارهـا علـى السـالم واألمـن      ٢٠٠٧
ــدوليني ــر  ،)١٠٥(الـ ــروع قـ ــرح ، )١٠٦(اروإىل مشـ ــك طُـ ــد ذلـ  بعـ

)، ٢٠٠٧( ١٧٤٦للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
  :ما يلي الس مجلة أمور منها به الذي قرر

مبوجـب القـرار    قرر متديد والية البعثة، طبقـا ألحكـام إنشـائها     
  ؛  ٢٠٠٨مارس  آذار/ ٢٣)، لغاية ٢٠٠٦( ١٦٦٢

التعـاون مـع    طالب مجيع األطراف األفغانية والدولية مبواصلةو  
البعثة يف تنفيذ واليتها ويف اجلهود الرامية إىل تعزيـز أمـن مـوظفي األمـم     

  املتحدة واألفراد املرتبطني ا وحرية تنقلهم يف شىت أحناء البلد؛

ويف أعقاب اعتماد القرار، شدد ممثل إيطاليـا علـى أن     
القرار، وإن مل يعدل والية البعثة، ليس نصاً عاديا، فهـو يعـاجل   

  ل األولويــــات الــــيت حــــددها األمــــني العــــام يف تقريــــره، كــــ

مبا يف ذلك زيادة متاسك املشاركة الدوليـة، وأنشـطة الـدعوة،    
ودعـــــم التعـــــاون اإلقليمـــــي، وتعزيـــــز التنســـــيق اإلنســـــاين، 

ــة ــدنيني يف     ومحايـــ ــة املـــ ــد حالـــ ــان، ورصـــ ــوق اإلنســـ حقـــ
  .)١٠٧(املسلح  الصراع

  
ــان ال   ــه  بي  ٥٧١٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل ب

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧املعقودة يف 

متوز/يوليــه  ١٧املعقــودة يف  ،)١٠٨(٥٧١٨يف اجللســة   
يف املناقشــة.  للمشــاركة، دعــا الــس ممثــل أفغانســتان ٢٠٠٧

__________ 

)١٠٥(  S/2007/152. 

)١٠٦(  S/2007/169. 

)١٠٧(  S/PV.5645 ٢، الصفحة. 

ــايو  ٢٣يف   )١٠٨( ــد ،٢٠٠٧أيار/مـــ ــته   عقـــ ــس جلســـ  ٥٦٨٠الـــ
كجلسة خاصـة. ويف اجللسـة اسـتمع الـس إىل إحاطـة قـدمها       
املمثل اخلاص لألمني العـام ألفغانسـتان. ودعـي ممثـل أفغانسـتان      

 .للمشاركة يف اجللسةأيضا 
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ــس     ــم ال ــان باس ــرئيس (الصــني) ببي ــة )١٠٩(وأدىل ال ، ويف مجل
  أورده الس يف البيان أنه:  ما

ــتان      ــيادة أفغانسـ ــوي بسـ ــه القـ ــددا التزامـ ــد جمـ ــتقالهلا  أكـ واسـ
ــدور األساســي وغــري      ــة؛ وأكــد ال ــة ووحــدا الوطني وســالمتها اإلقليمي
ــالم        ــز السـ ــه يف تعزيـ ــدة تؤديـ ــم املتحـ ـــت األمـ ــا فتــئـ ــذي مـ ــز الـ املتحيـ

  واالستقرار يف أفغانستان بقيادـا جلهود اتمع الدويل؛  

وشــــدد علــــى أن تعزيــــز املؤسســــات األفغانيــــة، والنــــهوض    
مواصلة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، ومكافحـة   بالتعاون اإلقليمي، و

اإلرهاب الدويل، فضـال عـن مكافحـة زراعـة األفيـون وإنتاجـه واالجتـار        
بــه، ال تزال عوامل أساسية من أجل حتقيق السالم واالسـتقرار والتنميـة   

  يف أفغانستان؛  

ــة         ــذهلا احلكوم ــيت تب ــد دعمــه ملواصــلة املســاعي ال وكــرر تأكي
ساعدة اتمع الدويل، مبا يف ذلـك القـوة الدوليـة للمسـاعدة     األفغانية، مب

األمنيــة، وحتــالف عمليــة احلريــة الدائمــة، لزيــادة حتســني الوضــع األمــين    
واالستمرار يف مواجهة اخلطر الذي تشكله طالبان والقاعـدة ومجاعـات   

  متطرفة أخرى؛  

وأدان بأشــد العبــارات مجيــع اهلجمــات االنتحاريــة الــيت تشــن    
ــى  ــار      عل ــن آث ــها م ــنجم عن ــا ي ــة وم ــة والدولي ــوات األفغاني ــدنيني والق امل

أسـفه العميـق إزاء    تزعـزع األمن واالستقرار يف أفغانستان، وأعرب عـن 
ــدها الســكان    ــيت تكب ــع اخلســائر ال ــة    مجي ــن الوطني ــوات األم ــون وق احمللي

  واألفراد العسكريـون واملدنيون الدوليـون.  
  

ــرار    ــذه ٢٠٠٧( ١٧٧٦القــ ــذي اختــ ــس  ) الــ جملــ

 أيلــول/ ١٩عقــودة يف امل ٥٧٤٤يف جلســته  األمــن

  ٢٠٠٧  سبتمرب

ــة    ــودة يف ٥٧٤٤يف اجللسـ ــبتمرب  ١٩، املعقـ أيلول/سـ
، وجه الرئيس (فرنسا) انتباه أعضاء الـس إىل رسـالة   ٢٠٠٧

ــة  ــة مـــــن ممثـــــل   ٢٠٠٧آب/أغســـــطس  ١٣مؤرخـــ موجهـــ
__________ 

)١٠٩(  S/PRST/2007/27. 

أفغانستان، رحب فيها باالقتراح الداعي إىل أن تواصـل القـوة   
ــني     الد ــتان إىل حـ ــل يف أفغانسـ ــة العمـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ وليـ
ــى تــوفري األمــن    أن ــادرة متامــا عل . )١١٠(تصــبح قــوات األمــن ق

  .  )١١١(وجه الرئيس االنتباه أيضا إىل مشروع قرار

وتكلم ممثل االحتاد الروسي قبل التصـويت وأشـار إىل     
أنه كان تقليدا متبعـا لـدى وفـده أن يؤيـد أنشـطة القـوة، غـري        

يتم تقدمي أي توضيح، خالل عمليـة التوصـل إىل اتفـاق    أنه مل 
بشأن مشـروع القـرار، عـن الصـيغة اجلديـدة املقترحـة املتعلقـة        
بعنصر قوة التحالف املعين بـاالعتراض البحـري، الـذي مل يـرد     
يف أي قـــرار مـــن قـــرارات جملـــس األمـــن الســـابقة. وأكـــد أن 

ــت    م أنشــطة التحــالف تــتم خــارج نطــاق األمــم املتحــدة، ومل ي
موافاة جملس األمن مبعلومـات تفصـيلية عنـها. وشـدد علـى أن      
عنصــر االعتـــراض البحـــري ضـــروري ملكافحـــة اإلرهـــاب يف  
أفغانســتان فحســب، وال ينبغــي اســتخدامه ألغــراض أخــرى.   
وأضـاف أنـه نظـراً ألن مقترحـات وفـد بلـده املتعلقـة بالصــيغة        
اجلديدة مل تنـاقش علـى النحـو الواجـب، وأن مشـروع القـرار       

د طرح للتصويت بسرعة، لن يكون مبقدور االحتـاد الروسـي   ق
  .  )١١٢(تأييد مشروع القرار

وطرح مشـروع القـرار بعـد ذلـك للتصـويت واعتمـد         
صــوتا مقابــل ال شــيء وامتنــاع عضــو واحــد عــن  ١٤بأغلبيـة  

ــرار    ــفه القـــ ــي)، بوصـــ ــاد الروســـ ــويت (االحتـــ  ١٧٧٦التصـــ

  :  ليمنها ما ي قرر به الس مجلة أمورالذي )، ٢٠٠٧(

قرر متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمسـاعدة األمنيـة     
  ؛  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣لفترة اثين عشر شهرا بعد 

__________ 

)١١٠(  S/2007/492. 

)١١١(  S/2007/548. 

)١١٢(  S/PV.5744 ٢، الصفحة. 
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أذن للــدول األعضــاء املشــاركة يف القــوة الدوليــة للمســاعدة  و  
  القوة؛    األمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ والية

اإلسـهام بـاألفراد واملعـدات وغـري      طلب إىل الـدول األعضـاء  و  
  ذلك من املوارد؛  

أكد أمهية تعزيز القدرات الوظيفيـة والطـابع املهـين واملسـاءلة     و  
يف قطـــاع األمـــن األفغـــاين؛ وشـــجع القـــوة والشـــركاء اآلخـــرين علـــى  
مواصـــلة اجلهـــود مـــن أجـــل تـــدريب قـــوات األمـــن الوطنيـــة األفغانيـــة   

  وتوجيهها ومتكينها؛  

ن تواصل، يف تنفيـذ واليتـها، العمـل بالتشـاور     أهاب بالقوة أو  
الوثيق مع حكومة أفغانستان واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام ومـع حتـالف       

  عملية احلرية الدائمة؛  

طلــب إىل قيــادة القــوة أن تــوايف جملــس األمــن بانتظــام، عــن   و  
  طريق األمني العام، مبعلومات عن تنفيذ واليتها.  

ن وفــد بلــده   أاليــا  وبعــد التصــويت، ذكــر ممثــل إيط      
حاول أن يعرب يف النص عـن مجيـع التحـديات اهلائلـة والناشـئة      
اليت تواجهها القـوة منـذ توسـيع نطاقهـا إىل سـائر أحنـاء البلـد.        
ومن اهلام على حنو خاص أن يرسل الس ـذا القـرار إشـارة    
تدل على إيالئه اهتماما قويا جلميع اجلوانب املتعلقة بعمليـات  

ــدالقـــوة. ومل ي ــد تـــردد وفـ ــة  بلـ ــائل احلساسـ ــة املسـ ه يف معاجلـ
يشـعر   هسياسيا، وقد جعل ذلك العمليـة أكثـر تعقيـدا، غـري أنـ     

بالرضـــا عـــن النتيجـــة. وأشـــار إىل أن الـــس برفضـــه جتاهـــل 
التحديات قد اضطلع مبسؤوليته بوصـفه السـلطة الـيت أسـندت     

وأكــد ممثـــل الصــني علـــى أن    .)١١٣(الواليــة إىل هــذه العمليـــة  
لتوصل إىل توافق يف اآلراء عنـد  لنبغي أال يدخر وسعا الس ي

ــه    الطريقــة  يف أال تشــكلاعتمــاد القــرارات، وأعــرب عــن أمل
  .  )١١٤(اليت اعتمد ا القرار سابقة

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(

 املرجع نفسه.  )١١٤(

  
املعقـودة   ٥٧٦٠املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

    ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٥يف 

 تشـــرين األول/ ١٥املعقــودة يف   ،٥٧٦٠يف اجللســة    

أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني     ،٢٠٠٧أكتوبر 
عــــن احلالــــة يف   ٢٠٠٧أيلول/ســــبتمرب  ٢١العــــام املــــؤرخ  

 وذكـر . )١١٥(أفغانستان وآثارها على السـالم واألمـن الـدوليني   
األمني العام يف تقريره أن متـردا مكثفـا بقيـادة حركـة طالبـان،      

وغريهـا مـن   ويعتمد بشكل متزايد على التفجريات االنتحارية 
التكتيكــات اإلرهابيــة، يقــوض الثقــة يف املســتقبل، فضــال عــن  
ــات      ــن إمكاني ــة م ــة الدولي ــة ومنظمــات املعون ــان احلكوم حرم
الوصــول إىل عــدد متزايــد مــن املقاطعــات. وعمومــا بلغــت        
معــدالت العنــف الــذي يرتكبــه املتمــردون واإلرهــابيون نســبة  

املائة علـى  يف  ٢٠مبقدار  ٢٠٠٦تفوق ما كانت عليه يف عام 
أكـد أنـه أُحـرز رغـم هـذه الضـغوط بعـض التقـدم يف         واألقل. 

جمــاالت النمــو االقتصــادي والتعلــيم والصــحة وبنــاء الطــرق       
ما يتعلق باحلكومة، أشار إىل أنـه بـالرغم    والتنمية الريفية. ويف

مــن أن بعــض املؤسســات داخــل الفــروع القضــائية والتنفيذيــة  
والفعاليـة، فـإن اخلالفـات    والتشريعية تواصل اكتساب القـدرة  

الداخليــة والفســاد املؤسســي عوامــل ــدد اجلهــود الراميــة إىل  
ــا.       ــرعية عليهـ ــابع الشـ ــفاء طـ ــات وإضـ ــذه املؤسسـ ــدعيم هـ تـ

أكــد أن الزيــادة املســتمرة يف إنتــاج األفيــون تشــكل    ،وختامــا
  .  )١١٥(أيضا ديدا خطريا متزايدا إلعادة البناء وبناء الدولة

ع الـس إىل إحاطـة قـدمها املمثـل     ويف اجللسة، اسـتم   
ــة األمــم املتحــدة، وأعقبــ     تاخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعث

، ذلك بيانات أدىل ـا مجيـع أعضـاء الـس وممثلـو أفغانسـتان      
 باسـم ( ، وباكستان، والربتغال)اإلسالمية - مجهورية( وإيران

__________ 

)١١٥(  S/2007/555  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٧٤٦، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٧.( 
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ــاد ــ) األورويب االحتــ ــدا،  داوكنــ ــد، وهولنــ ــرويج، واهلنــ ، والنــ
  .)١١٦(واليابان

املمثل اخلاص يف إحاطتـه أن االجتمـاع األخـري     ذكرو  
بالرغم مـن اخلطـوات    أبرز للمجلس املشترك للتنسيق والرصد

اإلجيابية اليت اختذت خالله، قصور القـدرات يف جمـال التعـاون    
اإلقليمي، األمر الذي جيب تناوله أساسـاً مـن جانـب حكومـة     

ـــ    ــة يف الـ ــم إقليميــ ــدات دعــ ــاء وحــ ــتان بإنشــ وزارات أفغانســ
الرئيســية، ومــن خــالل تعزيــز وزارة اخلارجيــة. وأشــار إىل أن  
ــه       ــاين ســيكون قوام ــوطين األفغ ــن أن اجلــيش ال ــرغم م ــى ال عل

جنـــدي بنهايـــة هـــذا العـــام، فـــإن األعـــداد  ٤٧ ٠٠٠حـــوايل 
ليســت مقياســاً للقــدرة، ويف الوقــت احلــايل، مــا زالــت القــوة   

إىل أنــه نظــرا الدوليــة للمســاعدة األمنيــة أمــرا أساســيا. وأشــار 
للمسـتويات احلاليـة مـن عـدم االسـتقرار والصـراع، فـإن عــدم        

مــا يتعلــق  وجــود آليــات ملراقبــة حقــوق اإلنســان، وخاصــة يف
ثري القلـق  يـ بوالية اإلدارة الوطنية لألمن ودائرة االستخبارات، 

بشــكل خــاص. وحــث احلكومــة علــى التحقيــق يف املــزاعم        
ب احملتجـــزين، وعلـــى املتعلقـــة باالعتقـــاالت التعســـفية وتعـــذي

إتاحة الوصـول غـري املعـاق لبعثـة األمـم املتحـدة للمسـاعدة يف        
أفغانستان ملراقبة مراكز االعتقال التابعة لإلدارة الوطنية لألمن 
وأنشــطتها. ورحــب بــاإلجراءات العمليــة الــيت اختــذا القــوة،   

مـن أجـل تقليـل اإلصـابات املدنيـة.      “ احلرية الدائمة”وعملية 
التحــديات املتعلقــة بالفســاد واحلكــم  احلــديث عــن وانتقــل إىل

الرشيد، وأشار إىل أن التركيز على دعم احلكومة املركزية قـد  
جــاء علــى حســاب اإلدارات اإلقليميــة. وكــان مــن النتــائج       

إنتــاج  يفيف املائــة  ٣٤املترتبــة علــى ذلــك الزيــادة الــيت بلغــت  
__________ 

أيـــد البيـــان كـــل مـــن أرمينيـــا، وألبانيـــا، وأوكرانيـــا، والبوســـنة   )١١٦(
واهلرســـك، وتركيـــا، واجلبـــل األســـود، ومجهوريـــة مقـــدونيا      
اليوغوسالفية سابقا، ومجهورية مولـدوفا، وجورجيـا، وصـربيا،    

 وكرواتيا.

ت يف احلــاالت الــيت كانــ هأنــ ذكــر. و٢٠٠٧األفيــون يف عــام 
فيها جهود احلكومة واتمع الدويل منسقة ومركزة على بنـاء  

ــية  ــاين   -القــــدرات املؤسســ ــثال يف اجلــــيش الــــوطين األفغــ مــ
ــة     ــة الريفي ــيم والصــحة والتنمي ــة والتعل ــان  -ووزارات املالي ك

هناك تقدم، يف حني أنه يف مفوضية اخلدمة املدنيـة، ومكافحـة   
كـــان  -الداخليـــة املخـــدرات، واإلدارة دون القوميـــة ووزارة 

التقدم حمدودا. وشدد علـى أنـه مـن أجـل النجـاح يف مواجهـة       
العديــد مــن التحــديات يف أفغانســتان ينبغــي كســب احلكومــة   

شرعية، ألن احلكومة اليت يراها الشـعب شـرعية هـي     األفغانية
وحــدها الــيت ســتتمكن مــن حتقيــق تقــدم إزاء التحــديات الــيت   

  .  )١١٧(يواجها البلد

خــالل بيانــام عــن قلقهــم إزاء    وأعــرب متكلمــون    
تــدهور احلالــة األمنيــة، وأكــدوا علــى احلاجــة إىل تــوفري األمــن 

 تأييــدهمواحلكــم الرشــيد يف مجيــع أحنــاء البلــد. وأعربــوا عــن   
لألدوار الـيت تقـوم ـا القـوة، ومنظمـة حلـف مشـال األطلسـي         
ــد. وأعــرب عــدد مــن املــتكلمني     ــة األمــم املتحــدة يف البل وبعث

م بشأن عدد اخلسـائر يف األرواح بـني املـدنيني،    أيضا عن قلقه
اليت تسببت فيها احلوادث واهلجمات اإلرهابية. وأشار معظـم  
ــون،    ــادة يف زراعـــة خشـــخاش األفيـ ــا إىل الزيـ ــتكلمني أيضـ املـ
وشــــددوا علــــى احلاجــــة إىل مزيــــد مــــن التعــــاون للتصــــدي 

  املخدرات.    ملشكلة

زيـادة  وأكد ممثـل الواليـات املتحـدة علـى احلاجـة إىل        
اجلهــود املشــتركة لتــدريب وتوجيــه وجتهيــز اجلــيش الــوطين       
األفغاين والشرطة الوطنية األفغانية، وتقـدمي كـل أوجـه الـدعم     
للقوة الدولية للمساعدة األمنيـة بقيـادة حلـف مشـال األطلسـي      
وبتكليف مـن األمـم املتحـدة. وعلـى حنـو خـاص، شـدد علـى         

ومرونـة لتحقيـق   ضرورة تزويد القادة مبا حيتاجونـه مـن قـوات    
__________ 

)١١٧(  S/PV.5760 ٤٦والصفحة  ٧-٢، الصفحات. 
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االســتقرار وإعــادة اإلعمــار واحلكــم الرشــيد يف مجيــع أحنــاء       
وأضــاف ممثــل هولنــدا أن القــوة ليســت جهــة  .)١١٨(أفغانســتان

مســؤولة عــن اإلعمــار، وأشــار إىل احلاجــة إىل قــدر أكــرب مــن  
التكامل فيما بني األمم املتحدة ومنظمة حلف مشال األطلسـي  

  .  )١١٩(واالحتاد األورويب

بــأن عمليــة االنتقــال  اعتقــادهثــل قطــر عــن وأعــرب مم  
قـال إنـه   السياسي اليت أعقبت اتفاق بون قـد بـدأت تتعطـل. و   

ــارة عــن شــبكة    نظــرا ألن الســاحة السياســية يف أفغانســتان عب
ــع       ــة جلمي ــى املشــاركة الفعال ــز عل ــه جيــب التركي مترابطــة، فإن
األطــــراف. وأعــــرب عــــن األمــــل يف أن تســــتطيع احلكومــــة 

ليـــة جديـــدة للتعامـــل مـــع كـــل املعارضـــني  املركزيـــة إنشـــاء آ
ممثل االحتاد الروسي أنه ال بد مـن   ذكر، كذلكو .)١٢٠(للنظام

انتــهاج سياســة تقــوم علــى عــزل زعمــاء التطــرف، وبالدرجــة  
األوىل أولئك املدرجني يف قوائم اجلزاءات، مع إتاحـة الفرصـة   
ــهم يف جــرائم احلــرب للعــودة إىل     ــيت مل تت ــان ال لعناصــر الطالب

. وأضاف ممثـل أفغانسـتان أن بلـده مـا زال     )١٢١(السلمية احلياة
ــراد حركــة      ــدبريا لتشــجيع أف ــى املصــاحلة بوصــفها ت يركــز عل

__________ 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١١٨(

 .٣٦و  ٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٩(

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢٠(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢١(

ــاء     الطالبــان مــن غــري اإلرهــابيني علــى االنضــمام إىل عمليــة بن
ممثـــل باكســـتان أن  وذكـــر .)١٢٢(أفغانســـتان تـــنعم باالزدهـــار

ــاين، وميكــن اســتمالة      ــان تشــكل جــزءا مــن اتمــع األفغ طالب
ــى      ــرئيس كــرزاي املصــاحلة عل ــد عــرض ال ــهم، وأي كــثريين من

 رفــض ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية غــري أن .)١٢٣(الطالبــان
ن وقــال إ. “لترضــية إرهــابيي طالبــان”تلــك اجلهــود املبذولــة 

ــطة      ــن واألنشـ ــدام األمـ ــن انعـ ــؤولني عـ ــع املسـ ــاالت مـ االتصـ
ــابيني      ــأة لإلرهـ ــا مكافـ ــريها وكأـ ــاء تفسـ ــد يسـ ــة قـ اإلرهابيـ

١٢٤(رمني، وستكون ذات نتائج عكسية وخطريةوا(  .  

وأخـــرياً، عـــرض ممثـــل باكســـتان أيضـــا معلومـــات        
مســـتكملة عـــن اجلهـــود املبذولـــة إلغـــالق خميمـــات لالجـــئني 

 قـائال إن تلــك األفغـان علـى اجلانــب الباكسـتاين مـن احلــدود،     
شــكل مصــدرا لتــدفق املتشــددين عــرب احلـــدود.      تاملخيمــات  

ت لتــأخريات بســبب التــردد الــذي  ض غلــق املخيمــاتعــر قــدو
تفســـري لـــه، حـــىت مـــن جانـــب وكـــاالت األمـــم املتحـــدة،   ال
  .)١٢٥(تيسري عودة الالجئني  يف

__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(

 .٤٤نفسه، الصفحة املرجع   )١٢٣(

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

 .٤٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
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  موجهة إىل رئيس جملس األمن  ١٩٩٨آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة  - ٢٥

  املتحدة  من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم
  

املعقـودة   ٤٩٦٢داوالت الـيت دارت يف اجللسـة   امل  

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٦يف 

، املعقــودة يف ٤٩٦٢اســتمع جملــس األمــن يف جلســته   
، إىل إحاطــة مــن األمــني العــام املســاعد     ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٦

للشؤون السياسية عن أنشطة مكتب األمـم املتحـدة السياسـي    
أدىل ببيانــات  يف بوغانفيــل، بــابوا غينيــا اجلديــدة، ويف أعقاــا 

مجيـــع أعضـــاء الـــس وكـــذلك ممثلـــو بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة، 
  ، واليابان.)١(وفيجي، ونيوزيلندا

نه جرى بـدعم  إاألمني العام املساعد يف إحاطته  قالو  
من الـس تنفيـذ توصـية األمـني العـام بتخفـيض قـوام مكتـب         
األمــم املتحــدة السياســي يف بوغانفيــل وبإنشــاء خليفتــه، بعثــة   

اقيب األمــم املتحــدة يف بوغانفيــل. وعملــت البعثــة اجلديــدة   مــر
بالتعاون والتشاور الـوثيقني مـع احلكومـة الوطنيـة لبـابوا غينيـا       

ــادة بوغانفيـــل. ويف   ــانون األول/ديســـمرب  ١٧اجلديـــدة وقـ كـ
، قام جيش بوغانفيل الثوري وقوة بوغانفيل للمقاومة ٢٠٠٣

ألسـلحة احملتجـزة يف   ما يتعلق بتدمري مجيع ا بتعزيز اتفاقهما يف
ــة مــن     ــة الثالث حاويــات علــى النحــو املنصــوص عليــه يف املرحل
خطة العمل املتعلقة باالنتهاء مـن مجـع األسـلحة. ومـن خـالل      
إضــفاء الطــابع الالمركــزي علــى عمليــة تــدمري األســلحة، الــيت 
ــدات      ــادة الوحــ ــابقني وقــ ــاتلني الســ ــة للمقــ ــت الفرصــ أتاحــ

خ احملـدد للتـدمري وطريقـة    يقـرروا التـاري   والطوائف أنفسهم أن
تنفيــذ ذلــك، جنحــت البعثــة جناحــا كــبريا يف تســريع تــدمري        

__________ 

باسم منتدى جزر احمليط اهلادئ (أستراليا، وبابوا غينيـا اجلديـدة،     )١(  
وبــاالو، وتوفــالو، وتونغــا، وجــزر ســليمان، وجــزر مارشــال،       

املوحـدة)،   -وساموا، وفانواتو، وفيجي، وميكرونيزيا (واليـات  
 ).وناورو

يف املائــة مــن   ٨١األســلحة. وقــام ســكان بوغانفيــل بتــدمري     
ــل للمقاومــة     ــوة بوغانفي ــل الثــوري وق ترســانيت جــيش بوغانفي
ــل      ــة بوغانفي ــة األمــم املتحــدة. وكانــت جلن حتــت إشــراف بعث

ــر    ــداد املشـ ــى إعـ ــل علـ ــتورية تعمـ ــري  الدسـ ــث واألخـ وع الثالـ
  عرض علـى اجلمعيـة التأسيسـية لبوغانفيـل     للدستور، الـذي سـي

عرض علـــى ، مث ســـي٢٠٠٤للموافقـــة عليـــه يف حزيران/يونيـــه 
األمـني   ذكراحلكومة الوطنية إلقراره حبلول اية متوز/يوليه. و

ــع املراحــل الدســتورية،      ــه عقــب إكمــال مجي العــام املســاعد أن
ن كثــب مــع حكومــة بــابوا غينيــا  ستواصــل البعثــة التشــاور عــ

اجلديدة ومع األطـراف يف بوغانفيـل بشـأن اعتزامهـا الشـروع      
حلكومـة  ايف االنتخابات. وقد فـوض الـس التنفيـذي الـوطين     

ــل يف   ــة لبوغانفيـ ــة املؤقتـ ــمرب   ١٧اإلقليميـ ــانون األول/ديسـ كـ
سلطات الشرطة ومهامها، ويف خطوة أخـرى صـوب    ٢٠٠٣

ــام ا   ــذايت، ق ــوة    االســتقالل ال ــد الســابق لق ــيني القائ حلــاكم بتع
املقاومة يف بوغانفيل أول وزير للشرطة يف بوغانفيـل. ودأبـت   
حكومتــا أســتراليا ونيوزيلنــدا أيضــا علــى دعــم تطــوير قطــاع    

  األمن يف بوغانفيل.  

نه قد أحـرز بعـض التقـدم    إاألمني العام املساعد  قالو  
غانفيـل  ما يتعلق مبشـاركة السـيد فرانسـيس أونـا، زعـيم بو      يف

الرئيسي الـذي مل تشـمله عمليـة السـالم بعـد. وأمتـت الوحـدة        
ــدمري      ــا ت ــة للســيد أون ــاع ميكــاموي التابع ــوة دف الرئيســية يف ق

. بيــد أن عناصـر قـوة دفــاع   ٢٠٠٤أسـلحتها يف نيسـان/أبريل   
ميكاموي األخرى مل تسيطر بعد على أسـلحتها. وقـد أبلغـت    

ــآخ     ــا ب ــم املتحــدة الســيد أون ــراقيب األم ــة م ر التطــورات يف بعث
عمليــة الســالم ومــا برحــت تعــرب عــن اســتعدادها الســتئناف 
االتصـــاالت املنتظمـــة معـــه. ومـــن مث فقـــد رأى األمـــني العـــام 
املساعد بصفة عامة أن فرانسيس أونا ما زال جيـري احلـد مـن    
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حــث األمــني العــام املســاعد األطــراف علــى    ،تــأثريه. وختامــا
عمليـــة بوغانفيـــل مضـــاعفة جهودهـــا املبذولـــة لالنتـــهاء مـــن  

الدســتورية، مبــا يفــتح البــاب أمــام انتخــاب حكومــة تتمتــع        
ــروف    ــمح الظـــ ــا تســـ ــل حاملـــ ــذايت يف بوغانفيـــ ــاحلكم الـــ بـــ

  .)٢(بذلك  العملية

ورحـــب معظـــم املـــتكلمني بالتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ    
ــل يف  ــة الســالم يف بوغانفي ــا عملي ــة   م ــهوض بالعملي ــق بالن يتعل

طــة الــتخلص مــن األســلحة الدســتورية واملرحلــة الثالثــة مــن خ
وتفويض مهام الشرطة وسلطاا إىل احلكومة اإلقليمية املؤقتـة  
لبوغانفيــل. وســلط العديــد مــن املــتكلمني الضــوء علــى الصــلة  
بــني الســالم الــدائم واالقتصــاد ذي االكتفــاء الــذايت، وأكــدوا   
احلاجة إىل مواصلة التنمية االقتصادية واالجتماعيـة بـدعم مـن    

ــدويل  ــى     اتمــع ال ــد عل ــتكلمني التأكي ــن امل ــد م . وكــرر العدي
ــة الســالم      ــا يف عملي  .)٣(احلاجــة إىل إشــراك فصــيل الســيد أون

شـدد  فنيوزيلندا باسم منتدى جزر احمليط اهلادئ،  وتكلم ممثل
علــى اهتمامــه مبســتقبل  علــى ضــرورة أن يبقــى اتمــع الــدويل

 بوغانفيـــل وبـــاقي بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة فيمـــا يتعلـــق بالتنميـــة
  .  )٤(االجتماعية واالقتصادية

  
ــان ال   ــه بي  ٥٢٠١لســة اجلالــرئيس يف  الــذي أدىل ب

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٥املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٢٠١يف اجللسـ ــه  ١٥، املعقـ حزيران/يونيـ
ــدة إىل املشــاركة      ٢٠٠٥ ــابوا غينيــا اجلدي ــي ممثــل ب ــيت دع ، ال

__________ 

  )٢(  S/PV.4962 ٥-٢، الصفحات. 

ــه، الصـــفحتان    )٣(   ــا)؛  ٧و  ٦املرجـــع نفسـ ــفحتان و(أملانيـ  ١٣الصـ
 وباكستان). (االحتاد الروسي، ١٢الصفحة و(بنن)؛  ١٤ و

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

مجلـة   ، ويف)٥(فيها، أدىل الـرئيس (فرنسـا) ببيـان باسـم الـس     
  ما أورده الس يف البيان أنه:

رحب بإجراء أول انتخابات عامة النتخـاب الـرئيس وأعضـاء      
الــذايت، وذلــك يف  جملــس النــواب يف منطقــة بوغانفيــل املتمتعــة بــاحلكم  

ى أــــا أ، ور٢٠٠٥حزيران/يونيــــه  ٩أيار/مــــايو إىل  ٢٠الفتــــرة مــــن 
  راقبني الدوليني؛  أجريت بكفاءة وبشفافية، حسب ما أشار إليه فريق امل

حــث أولئــك الــذين مل يشــاركوا يف العمليــة االنتخابيــة علــى  و  
احتـــرام نتيجـــة االنتخابـــات وإعـــالن تأييـــدهم دون إبطـــاء حلكومــــة       

  بوغانفيل املتمتعة باحلكم الذايت يف ما تبذله من جهود لبناء السالم؛  

أعرب عـن تقـديره للجهـود الـيت بذلتـها حكومـة بـابوا غينيـا         و  
  ة وبذهلا قادة بوغانفيل لتنفيذ اتفاق بوغانفيل للسالم كامال؛  اجلديد

ــة األمــم املتحــدة يف     و   ــأن أداء بعث ــاح ب أحــاط علمــا مــع االرتي
بوغانفيل، وكـذلك أداء مكتـب األمـم املتحـدة السياسـي يف بوغانفيـل،       
الذي حلت حمله، أثبتا الدور احلاسم الذي ميكـن أن تسـهم بـه، بكفـاءة     

سية خاصـة صـغرية لألمـم املتحـدة، ذات واليـة حمـددة       وفعالية، بعثة سيا
  بوضوح، يف جهود تسوية صراع إقليمي.  

  
املـــداوالت الــــيت دارت يف جلســـة جملــــس األمــــن     

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٦املعقودة يف  ٥٢٢٢

متوز/يوليـــــــه  ٦، املعقـــــــودة يف ٥٢٢٢ ةلســـــــاجليف   
لــس إىل إحاطــة مــن األمــني العــام املســاعد ا، اســتمع ٢٠٠٥
ــع أعضــاء     للشــؤ ــات مجي ــية، ويف أعقاــا أدىل ببيان ون السياس

 ،وبـــابوا غينيــــا اجلديــــدة  ،الـــس وكــــذلك ممثلـــو أســــتراليا  
  ونيوزيلند.  

 الــيت قــدمهاوأفــاد األمــني العــام املســاعد، يف إحاطتــه    
أن واليـة بعثـة األمـم املتحـدة قـد نفـذت       بـ باسم األمني العـام،  

ــل.  ــي فبالكامـــ ــه  ١٤فـــ ــاب ، يف ٢٠٠٥حزيران/يونيـــ أعقـــ
__________ 

  )٥(  S/PRST/2005/23. 
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االنتخابــات األوىل للــرئيس وأعضــاء جملــس النــواب يف منطقــة 
احلكــم الــذايت املقامــة يف بوغانفيــل، عقــد األطــراف يف اتفــاق  
بوغانفيــل للســالم اجللســة اخلتاميــة للجنــة االستشــارية لعمليــة  
ــة أن أهــدافها وفقــا التفــاقي لينكــولن     الســالم. وقــررت اللجن

ــد حتققــت. ويف وقــ    ــل للســالم ق ت الحــق، وافقــت  وبوغانفي
األطــراف علــى حــل اللجنــة، وعلــى أن تتــوىل هيئــة اإلشــراف  
املشـــتركة الدائمـــة إدارة العالقــــات بـــني احلكومـــة الوطنيــــة     
وحكومة احلكم الذايت يف بوغانفيل. وبعد االنتـهاء مـن خطـة    
العمــل مــن أجــل االنتــهاء مــن مجــع األســلحة وتنفيــذ ترتيبــات 

فـاق السـالم هـو إجــراء    احلكـم الـذايت، ظـل الـركن املتبقــي الت    
ــتفتاء  ــأناالسـ ــتقبل    بشـ ــل يف املسـ ــي لبوغانفيـ ــز السياسـ املركـ

سـنة، وســيكون القـرار النــهائي بشـأن نتيجــة     ١٥أو  ١٠ بعـد 
االســتفتاء متروكــا لربملــان بــابوا غينيــا اجلديــدة. وذكــر األمــني 
ــة     العــام املســاعد أن إدارة بوغانفيــل بصــدد إعــداد خطــة إمنائي

االقتصـــادية واخلـــدمات احلكوميـــة.  متســـقة لتحســـني التنميـــة
وأخرياً، أعرب عن تقديره ألعضاء الس علـى الـدعم املقـدم    
للمكتــب السياســي التــابع لألمــم املتحــدة وخللفــه، بعثــة األمــم 

  .)٦(املتحدة للمراقبة يف بوغانفيل، يف تنفيذ واليته
__________ 

  )٦(  S/PV.5222 ٥-٢، الصفحات. 

ورحــب معظــم املــتكلمني بإنشــاء حكومــة بوغانفيــل    
، وأعربـوا عـن تقـديرهم حلكومـة بـابوا      املتمتعة بـاحلكم الـذايت  

غينيا اجلديدة جلهودها الرامية إىل تنفيـذ اتفـاق السـالم. وأثـىن     
العديــد مــن املــتكلمني علــى أعمــال جهــود األمــم املتحــدة يف    

ــل، وأشــاروا إىل   ــات    أــابوغانفي ــرب منوذجــا لبعث ميكــن أن تعت
ــراعات      ــع الصـ ــل مـ ــة بالتعامـ ــغرية املكلفـ ــدة الصـ ــم املتحـ األمـ

ــتكلمني   اإلق ــم املـ ــر معظـ ــالم. وأقـ ــاء السـ ــادرات بنـ ــة ومبـ ليميـ
ــل     بالتحــديات املقبلــة، وأكــدوا علــى حاجــة حكومــة بوغانفي
املتمتعـــة بـــاحلكم الـــذايت إىل بنـــاء اقتصـــاد مســـتدام وكـــذلك  
قدرات إدارية من أجـل توطيـد جهـود السـالم. وأعـرب ممثـل       

، بابوا غينيا اجلديدة عـن امتنانـه لألمـم املتحـدة وجملـس األمـن      
 ونيوزيلنـــدا وفيجـــي، وفـــانواتو، ،والـــدول األعضـــاء أســـتراليا

يـة بعثـة   لوال النـاجح  االختتـام  إىل أدى ممـا  بذلتـها  اليت للجهود
  .)٧(األمم املتحدة
__________ 

 .١٩-١٦ تاملرجع نفسه، الصفحا  )٧(  
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  احلالة يف ميامنار - ٢٦

  اإلجراءات التمهيدية
  

املعقـودة   ٥٥٢٦املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥يف 

 يلـــــــول/أ ١٥املعقـــــــودة يف  )١(٥٥٢٦اجللســـــــة  يف  

، وجــه الــرئيس (اليونــان) انتبــاه جملــس األمــن  ٢٠٠٦ ســبتمرب
ــت     إىل ــال املؤق ــة تتضــمن جــدول األعم وإىل رســالة  ،)٢(وثيق

ــة  ــبتمرب  ١٥مؤرخــ ــيس   )٣(٢٠٠٦أيلول/ســ ــة إىل رئــ موجهــ
ــةالـــس، طلـــب فيهـــا ممثـــل الواليـــات املتحـــدة عقـــد     جلسـ

لالسـتماع   “احلالة يف ميامنـار ”ملعنون للمجلس يف إطار البند ا
إىل إحاطة من وكيل األمني العام للشؤون السياسية عن حالـة  
ــدم الــذي        ــدى التق ــدة وم ــام للمســاعي احلمي ــني الع ــة األم بعث

  .)٤(أحرزته

مـــا إذا كــــان  عيف بدايـــة اجللســـة ســــأل الـــرئيس     و  
عضو مـن أعضـاء الـس يرغـب يف الكـالم بشـأن مسـألة         أي

ذلـك   تاملؤقت املعروضة على الس، وأعقب جدول األعمال
ــن الصــني     ــل م ــو ك ــا ممثل  ــات أدىل ــر ،بيان ــات  ،وقط والوالي

  املتحدة.  
__________ 

ــيت دارت   للحصــول علــى   )١(   مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة ال
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء األول،        يف

مـن امليثـاق، والفصـل الثـاين      ٣٩ما يتعلـق باملـادة    ع باء، يفالفر
مــــا يتعلــــق  ، يف٦ احلالــــةعشــــر، اجلــــزء األول، الفــــرع دال، 

 ) من ميثاق األمم املتحدة.٧( ٢  باملادة

  )٢(  S/Agenda/5526.  
  )٣(  S/2006/742.  
فت اجلمعية العامة األمني العام بـأن يقـدم املسـاعدة يف جمـال     كلّ  )٤(  

الــدخول يف عمليــة حــوار   ــدفاملســاعي احلميــدة إىل ميامنــار  
شــامل للجميـــع، ممـــا يـــؤدي إىل املصـــاحلة الوطنيـــة، واســـتعادة  

 الدميقراطية، واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان.

عـن العالقـة بـني احلالـة      يف بيانـه  وتساءل ممثـل الصـني    
ــار     يف ــدوليني. وأشــ ــن الــ ــلم واألمــ ــدات الســ ــار وديــ ميامنــ
 متـــوز/ ١٠رســـالة بعثتـــها حركـــة عـــدم االحنيـــاز بتـــاريخ   إىل

ــها  )٥(إىل رئـــيس الـــس ٢٠٠٦ يوليـــه ــا رفضـ ، ســـجلت فيهـ
القاطع إلدراج مسألة ميامنار يف جدول أعمـال جملـس األمـن.    

مســألة  بــأن ينــاقشبــأن مطالبــة الــس  اعتقــادهوأعــرب عــن 
ــا ال      ــد م ــة لبل ــا بالشــؤون الداخلي ــا لطابعه ــرتبط وفق شــكل تت

جتـاوزا للواليــة املنوطـة بــالس مبوجـب ميثــاق األمـم املتحــدة     
إن قـال  قوض سلطة الس وقانونيته أيضـا. و تفحسب، بل س

إقحــام جملــس األمــن يف التــدخل لــيس غــري مناســب فحســب    
ــرا ســلبيا علــى التفاعــل     وإمنــا ــة وســيترك أث ســيعقّد أيضــا احلال

الصــني  أكــد رفــضاملســتقبلي بــني ميامنــار واألمــم املتحــدة. و 
ــه إدراج مســألة ميامنــار يف جــدول أعمــال     ــبس في بشــكل ال ل

. واعتــرض ممثــل قطــر أيضــا علــى إدراج هــذا البنــد،  )٦(لــسا
ــذ   ــى أســاس أن ه ــوات    اعل ــاب القن ــق ب اإلدراج ميكــن أن يغل

الدبلوماسية اليت فتحتها ميامنـار مـع املؤسسـات الدوليـة املعنيـة      
  .)٧(يف جمال حقوق اإلنسان، ومع األمني العام لألمم املتحدة

ــالت       ــات املتحــدة إىل رس ــل الوالي ــة وأشــار ممث ه املؤرخ
، منوهـا  )٨(املوجهة إىل رئـيس الـس   ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١

ــة     ــة حقــوق اإلنســان اخلطــرية والظــروف اإلنســانية املتردي حبال
ســـجني سياســـي،  ١ ١٠٠، واحتجـــاز أكثـــر مـــن ميامنـــار يف

وتــــدفقات الالجــــئني واملخــــدرات وفــــريوس نقــــص املناعــــة 
__________ 

 كوثيقة من وثائق الس. مل تصدر  )٥(  

  )٦(  S/PV.5526٤-٢ات ، الصفح. 

 .٧و  ٦الصفحتان املرجع نفسه،   )٧(  

 مل تصدر كوثيقة من وثائق الس.  )٨(  
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رى، البشــرية/متالزمة نقــص املنازعــة املكتســب وأمــراض أخــ   
  .)٩(وما ينجم عن ذلك من زعزعة الستقرار املنطقة

ــت        ــال املؤق ــان) جــدول األعم ــرئيس (اليون وطــرح ال
ــة  ف ،للتصــويت ــد بأغلبي ــل   ١٠اعتم ــاد  ٤أصــوات مقاب (االحت

دولـــة  الروســـي، والصـــني، وقطـــر، والكونغـــو)، مـــع امتنـــاع 
. وعلقـت  )١٠(عـن التصـويت   (مجهورية ترتانيا املتحدة) واحدة
  .ذلكبعد  اجللسة

ــة يف    ــتؤنفت اجللســ ــبتمرب  ٢٩واســ  ٢٠٠٦أيلول/ســ
، أجرى أعضاء الـس ووكيـل األمـني    وفيها ،كجلسة خاصة

  العام للشؤون السياسية وممثل ميامنار تبادال لآلراء.  
  

املعقـــودة  ٥٦١٩جملـــس األمـــن يف جلســـته  مقـــرر  

: رفض مشـروع  ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١٢ يف

  قرار

كــــــــانون  ١٢قــــــــودة يف ، املع٥٦١٩يف اجللســــــــة   
، وجه الرئيس (االحتـاد الروسـي) انتبـاه    )١١(٢٠٠٧الثاين/يناير 

الس إىل مشروع قرار مقدم من اململكة املتحـدة والواليـات   
الـس، يف مجلـة أمـور،     يعـرب شروع القرار، ومب. )١٢(املتحدة
 وحيــث لبعثــة األمــني العــام للمســاعي احلميــدة؛      تأييــده عــن 

__________ 

  )٩(  S/PV.5526 ٨و  ٧، الصفحتان. 

، اجلـزء  للحصول على مزيد من املعلومات، انظـر الفصـل الثـاين     )١٠(  
ــة الثـــــاين، الفـــــرع ألـــــف،   ــا٢احلالـــ ــالنظر  ، يف مـــ يتعلـــــق بـــ

 االحتياجات املتعلقة بإدراج بند يف جدول األعمال.  يف

ــيت دارت    للحصــول علــى مزيــد   )١١(   مــن املعلومــات عــن املناقشــة ال
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء األول،        يف

ثـاق؛ والفصـل الثـاين    مـن املي  ٣٩ما يتعلـق باملـادة    الفرع باء، يف
ــرع دال،   ــزء األول، الفـ ــر، اجلـ ــةعشـ ــاين، ٦ احلالـ ــزء الثـ ، واجلـ

ــف،   ــرع أل ــةالف ــادة    ، يف١٢ احلال ــق بامل ــا يتعل ، ٧، الفقــرة ٢م
 املتحدة.  ميثاق األمم  من

  )١٢(  S/2007/14.  

حكومـة   ويدعوالستجابة لتلك اجلهود؛ حكومة ميامنار على ا
انتـهاكات القـانون اإلنسـاين وقـانون حقـوق       إىل وقـف ميامنار 

اإلنســان، وإىل التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة يف املســائل 
املتعلقــة بالســخرة، والســماح للمنظمــات اإلنســانية الدوليــة       
العمـل بـدون قيــود، واإلفـراج عـن الســجناء السياسـيني ورفــع      

املفروضــة علــى اجلهــات السياســية الفاعلــة، والشــروع  القيــود 
  حوار سياسي شامل يفضي إىل حتول دميقراطي.  يف

ــ   ــدد    وطُـ ــان عـ ــويت؛ وكـ ــرار للتصـ ــروع القـ رح مشـ
أصـوات   ٣أصوات واألصـوات املعارضـة    ٩األصوات املؤيدة 
 ثالثـة  امتناع مع ،)والصني أفريقيا، وجنوب ،(االحتاد الروسي

 ،)والكونغــــو وقطـــر،  ،نيســــياعــــن التصـــويت (إندو  أعضـــاء 
ــد ومل ــروع يعتمـ ــرار مشـ ــة القـ ــويت نتيجـ ــليب للتصـ ــن السـ  مـ

  .  )١٣(الس يف دائمني عضوين

وخـــــالل اجللســـــة، أدىل ببيانـــــات معظـــــم أعضـــــاء    
  وممثل ميامنار. ،)١٤(الس

ــل الصــني     ــال ممث ــه وق ــارض بشــدة    يف بيان ــده يع إن بل
داخلـي   قضية ميامنـار هـي شـأن    بالنظر إىل أنمشروع القرار، 

أساسا لدولة ذات سـيادة، وال تعتقـد كـل البلـدان الـيت جتـاور       
ميامنار مباشرة ومجيـع الـدول األعضـاء يف رابطـة أمـم جنـوب       
ــادئ     ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــدان آسـ ــة بلـ ــم منطقـ ــيا ومعظـ ــرق آسـ شـ

احلالة الداخلية الراهنة يف ميامنار تشكل خطرا علـى السـلم    أن
ــر   ممثــــل الصــــني أن واألمــــن الــــدوليني أو اإلقليمــــيني. وذكــ

حاجــــة ألن يتــــدخل الــــس، وأنــــه إذا كــــان قــــد اختــــذ   ال
إجراءات، فإن هذا يتجاوز الواليـة املنوطـة بـه. كمـا سـيعرقل      
املناقشات الـيت جتريهـا وكـاالت أخـرى ذات صـلة باملوضـوع       

__________ 

زيـــد مـــن لـــى املحصـــول عللو؛ ٧، الصـــفحة S/PV.5619انظـــر   )١٣(  
 املعلومات، انظر الفصل الرابع.

 مل يدل ممثل بريو ببيان يف اجللسة.  )١٤(  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

743/1582 11-02856 
 

تابعة لألمم املتحدة، ولن يعود بالفائدة على املساعي احلميـدة  
الـدويل   عتقـاده بـأن اتمـع   الألمني العام. وختامـا أعـرب عـن    

ــن  ــا    ميك ــع أشــكال املشــورة واملســاعدة البن ــدم مجي ين، ءأن يق
ذكـر  و. )١٥(“حيجـم عـن التـدخل التعسـفي    ”أنه ينبغي أن  غري

متكلمون عديدون أن احلالة يف ميامنار ليسـت ديـدا واضـحا    
للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن القـرار املقتـرح ميكـن أن يعرقــل       

يــدة وأن األجهــزة املختصــة األخــرى يف  جهــود املســاعي احلم
األمم املتحدة، من قبيـل آليـات حقـوق اإلنسـان، هـي األكثـر       

قـال ممثـل االحتـاد الروسـي     و. )١٦(مالءمة ملعاجلة مشكلة ميامنار
ــة        ــأي حماول ــام ب ــول القي ــري املقب ــن غ ــرى أن م ــده ي ــد بل إن وف
الســـتخدام جملـــس األمـــن يف مناقشـــة مســـائل خـــارج نطـــاق  

  .)١٧(اختصاصه

وت قـــد صـــ  بلـــده ممثـــل الكونغـــو أن وفـــد    وذكـــر  
ــدان    ضــد إدراج ميامنــار يف جــدول أعمــال الــس، إذ أن البل

اــاورة ال تعتقــد أن ميامنــار تشــكل ديــدا للســلم واألمــن       
الــدوليني. ولــذلك كــان مــن املمكــن منطقيــا أن يصــوت ضــد  
مشــروع القــرار. ومــع ذلــك، فقــد فضــل وفــد بلــده، مــدفوعا  

ن ميتنع عن التصـويت، ولكنـه أشـار أيضـا إىل     بروح توفيقية، أ
أن هذه املسـألة هي من صـالحية هيئــات أخـرى تابعـة لألمـم      

ممثـل بنمـا أن املوضـوع     وذكـر  .)١٨(املتحـدة غـري جملـس األمـن    
وظــائف الــس وواليتــه، وبالتحديــد  مــن اجلــاري تناولــه هــو

قدرته على التصرف علـى حنـو وقـائي ومبـا يتمشـى مـع نطـاق        
ــواد  ــال إن    ٣٤و  ٣٣و  ٣٢امل ــداها. وق ــاق وم ــن امليث ــد م وف

__________ 

  )١٥(  S/PV.5619 ٤-٢، الصفحات. 

 ٥و  ٤الصـفحتان  و(الصـني)؛   ٤-٢املرجع نفسه، الصـفحات    )١٦(  
(إندونيســـــــيا)؛  ٦و  ٥الصــــــفحتان  و(جنــــــوب أفريقيـــــــا)؛  

 (قطر). ٧و  ٦والصفحتان 

 .٧حة املرجع نفسه، الصف  )١٧(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

وت علــى أســاس فهــم أن القــرار يتضــمن آراء     قــد صــ  بلــده
ــاز، وحتديـــدا       ــدم االحنيـ ــدان حركـــة عـ ــاورة وبلـ ــدان اـ البلـ

ــدوليني.     أن ــدا للســلم واألمــن ال ــا دي ميامنــار ال تشــكل حالي
يـرى أن عـدم قـدرة الـس علـى التوصـل        وفـد بلـده  وقال إن 
. )١٩(يف اآلراء حول هذا البند هو أمـر مؤسـف متامـا    إىل توافق

ممثل إيطاليا أن وفد بلده يرى أنـه يف حـني أنـه يتشـاطر      وذكر
ـــر      ــنص، مل تسفــ ــروع الــ ــها يف مشــ ــرب عنــ ـــل املعــ الشواغــ
اإلجـــراءات التأديبيـــة عـــن نتـــائج مرضيــــة وينبغـــي للمجلـــس 

  .  )٢٠(يستمر يف تطبيقها  أال

 الشـــديدوأعـــرب متكلمـــون آخـــرون عـــن تأييـــدهم    
ملشروع القرار وشددوا على أمهيـة اسـتئناف احلـوار السياسـي     

  .)٢١(يف ميامنار، ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان

وأكد ممثل الواليات املتحدة أن احلالة يف ميامنـار متثـل     
ــال       ــدودها. وقـ ــارج حـ ــن خـ ــالم واألمـ ــى السـ ــرا علـ ن إخطـ

د بعثـة املسـاعي احلميـدة، ويسـاع     كان سيدعممشروع القرار 
الس على العمل بالتعاون مع غريه من أجهزة األمم املتحـدة  

ممثــل فرنســا    وعلــى نفــس املنــوال، ذكــر   . )٢٢(بطريقــة كليــة 
ــد،     أن ــار تتجــاوز حــدود البل ــه آث ــدائر يف ميامنــار ل الصــراع ال

الــــس ال ميكــــن أن يبقــــى غــــري مبــــال حبالــــة املــــدنيني  وأن
 ملتحـدة أيضـا  ممثـل اململكـة ا   وأعرب. )٢٣(مناطق الصراعات يف

نطـاق اختصـاص الـس،     ضـمن هذه املسـألة   عن اعتقاده بأن
__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

 ٧الصــفحة و(الواليــات املتحــدة)؛  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢١(  
ــا)؛   ــدة، وإيطاليـــ ــة املتحـــ ــفحة و(اململكـــ ــا)؛  ٨الصـــ (بلجيكـــ

 (فرنسا). ٩(سلوفاكيا)؛ والصفحة  ٩و  ٨الصفحتان و

 .٦نفسه، الصفحة املرجع   )٢٢(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
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ولكنــها ليســت كــذلك فقــط، وذلــك مــن حيــث أن األجهــزة 
ــم املتحــدة وصــناديقها       ــاالت األم ــك وك ــا يف ذل األخــرى، مب
وبراجمهــا، هلــا دور رئيســي تؤديــه. وحـــث الــس علــى أن       

ــل ذلــك عائقــا    ــة يف ميامنــار، وأال ميث أمــام  يواصــل رصــد احلال
  .  )٢٤(أجهـزة أخرى يف أسرة األمم املتحدة للنظـر فيها

وأعــرب ممثـــل غانـــا، مشــريا إىل املبـــادئ واألهـــداف     
ــوق       ــاملي حلق ــم املتحــدة واإلعــالن الع ــاق األم املكرســة يف ميث

ــأن اإلنســان، عــن   ــاده ب ــامل    اعتق صــون الســالم واألمــن يف الع
دي احلايل املتغري بشكل جذري ينطـوي بالضـرورة علـى التصـ    

للتحديات املعقـدة الـيت هـي مترابطـة وشـاملة لعـدة قطاعـات.        
مــــع العديــــد  يف اآلونــــة األخــــريةوقــــال إن الــــس تعــــاون 

أن ممــا خيــدم مصــاحل  وأضــافالصــراعات داخــل الــدول.  مــن
ــم املتحــدة       البشــرية بالشــكل األفضــل أن تكــون أجهــزة األم

  .  )٢٥(مكرسة لتكملة جهود بعضها البعض

ــالو   ــار قـ ــل ميامنـ ــرار   إ ممثـ ــروع القـ ــان مشـ ــه لـــو كـ نـ
ســيخلق ســابقة خطــرية، ولكــان قــد جتــاوز  لكــاناعتمــد،  قــد

ــالس وقّــ    ــاق ب ــيت أناطهــا امليث ــة ال وض ســلطة بوضــوح الوالي
ــع األمــم       ــار إىل أن التعــاون م ــس وشــرعيته. وأخــرياً، أش ال

  .  )٢٦(املتحدة هو حجر زاوية سياسة ميامنار اخلارجية
  

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

 املرجع نفسه.  )٢٥(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

ــان ال   ــه  بي  ٥٧٥٧لســة اجلئيس يف الــرالــذي أدىل ب

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١١املعقودة يف 

تشــــــرين   ٥، املعقــــــودة يف )٢٧(٥٧٥٣يف اجللســــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

ــة  ــوبر   ٣مؤرخ ــن ممثــل    ٢٠٠٧تشــرين األول/أكت ــة م موجه
، طلب فيهـا عقـد   )٢٨(الواليات املتحدة إىل رئيس جملس األمن

لــس األمــن، ودعــا املستشــار اخلــاص لألمــني   ةاجلــع جلســة
  العام املعين مبيامنار إىل تقدمي معلومات بشأن مهمته.

مــــن األمــــني العــــام  إحــــاطتنيواســــتمع الــــس إىل   
لــس  مــواملستشــار اخلــاص، ويف أعقاا أدىل معظــم أعضــاء ا

  .وميامنار فعل ممثال سنغافورة وكذلك، )٢٩(ببيانات

عـن   يف سـياق إعرابـه  ، يف إحاطتـه  امأكد األمـني العـ  و  
بالغ قلقه إزاء األحـداث األخـرية يف ميامنـار والتقـارير الـواردة      
عن اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، أن اسـتخدام القـوة       
ضد املتظاهرين املساملني أمر بغيض وغري مقبول. وأعرب عـن  

تعلـق  قلقه البالغ إزاء احلالة السائدة يف ميامنار، ال سيما يف ما ي
باملصري اهول لذلك العدد الكـبري مـن األفـراد الـذين اعتقلـوا      
ــا إىل إجــراء حــوار       ــراءات الواجبــة. ودع ــدون مراعــاة اإلج ب

  .  )٣٠(سياسي جدي وشامل بني احلكومة واملعارضة السياسية

املستشار اخلـاص عـن بعثتـه األخـرية إىل ميامنـار       أبلغو  
قـدم  فت السـلمية.  لمظـاهرا لاحلكومـة  قمـع  خـالل  اليت قام ا 

__________ 

مزيد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف      للحصول على   )٢٧(  
هذه اجللسة، انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفـرع       

من امليثـاق، واجلـزء الثالـث، الفـرع      ٣٩ ما يتعلق باملادة باء، يف
 من امليثاق. ٤١ما يتعلق باملادة  باء يف

  )٢٨(  S/2007/590. 

 مل يدل ممثل الكونغو ببيان يف اجللسة.  )٢٩(  

  )٣٠(  S/PV.5753 ٢، الصفحة. 
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هلــا ثالثــة أهــداف  الــيت ذُكــر أــا كانــت تفاصــيل عــن بعثتــه، 
رئيســية: أوالً، تقيــيم احلالــة يف امليــدان يف أعقــاب املظــاهرات   
األخــرية؛ ثانيــا، إبــالغ رســائل واضــحة مــن األمــني العــام إىل   
ــة تشــجيع     ــا، حماول ســلطات ميامنــار علــى أعلــى مســتوى؛ ثالث

رضــة بوصــفه أفضــل الســبل إلــاء  احلــوار بــني احلكومــة واملعا
ــة.      ــق مصــاحلة وطني ــة وحتقي ــة احلالي ــه األزم ــال إن رغــم أن  وق

 ١٩االحتجاجـــات تزامنـــت مـــع قـــرار احلكومـــة املفـــاجئ يف 
ــدو أن      ــادة كــبرية، يب ــود زي ــادة أســعار الوق آب/أغســطس بزي
مسريات الرهبان يف مجيع أحناء البلد قد أعطت حـافزا لتصـبح   

أنــه قبيــل بــدء  وذكــري صــريح. املظــاهرات ذات طــابع سياســ
مهمته، كانـت االحتجاجـات يف شـوارع يـانغون قـد أُمخـدت       
ــرغم مــن التقــارير املتواصــلة عــن      ــى ال علــى نطــاق واســع، عل
ارتكاب عناصر أمنية وبغري الزي الرمسي انتـهاكات، ال سـيما   
ليال، وعمليات الترحيل الواسـعة النطـاق مـن يـانغون للرهبـان      

ــيه    ــبض عل ــي الق ــذين ألق ــدم عــدة    ال ــاهرات. وق م خــالل املظ
توصيات إىل احلكومة، مبـا يف ذلـك اإلفـراج عـن مجيـع الـذين       
ــرام حقــوق اإلنســان     ــوا خــالل املظــاهرات وضــمان احت اعتقل

كـل مـن    وذكـر . )٣١(ممارسة إنفـاذ القـانون   وسيادة القانون يف
األمني العام واملستشار اخلاص أنه ميكن لس أمـن موحـد أن   

 جهــود املســاعي احلميــدة لألمــني العــام   يقــدم دعمــا هامــا إىل 
ملســــاعدة ميامنــــار علــــى حتقيــــق املصــــاحلة الوطنيــــة وإرســــاء 

  .  )٣٢(الدميقراطية واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان

وأعرب معظم املـتكلمني عـن أسـفهم لألحـداث الـيت        
ــن       ــوا إىل التوصــل إىل حــل ســلمي م ــار، ودع وقعــت يف ميامن

__________ 

 .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  

 ٣(األمــــني العــــام)، والصــــفحة  ٢نفســــه، الصــــفحة املرجــــع   )٣٢(  
 (املستشار اخلاص).

ــو     ــع. وأعرب ــن  خــالل حــوار شــامل للجمي  تأييــدهما أيضــا ع
  لزيارة املستشار اخلاص.  

وشدد العديد من املتكلمني على احلاجـة إىل أن يقـدم     
. )٣٣(الــس دعمــه الكامــل واملوحــد جلهــود املســاعي احلميــدة 

ودعـــا بعـــض املـــتكلمني صـــراحة أو ضـــمناً إىل إصـــدار بيـــان  
. )٣٤(لــسا لــدى رئاسـي يعــرب عـن دواعــي القلــق املشـتركة   

املــتكلمني بالــدور الــذي قامــت بــه الصــني  اعتــرف عــدد مــنو
  .  )٣٥(دعم زيارة املستشار اخلاص  يف

ممثــل ســلوفاكيا أن تــدهور احلالــة يف ميامنــار      وذكــر  
ــا   ــدا إقليميـ ــبح ديـ ــن أن يصـ ــار. )٣٦(ميكـ ــا   وأشـ ــو إيطاليـ ممثلـ

تعزيــز اجلــزاءات احملــددة األهــداف الــيت   إىل وبلجيكــا وفرنســا
حـذر ممثـل   و. )٣٧(ة ميامنـار اعتمدها االحتاد األورويب ضـد قيـاد  

ــدم      ــتعداد ألن تقـ ــى اسـ ــده علـ ــن أن بلـ ــدة مـ ــات املتحـ الواليـ
  .  )٣٨(مشروع قرار يف جملس األمن يقضي بفرض جزاءات

__________ 

الصــفحتان  و(إندونيســيا)؛  ٨و  ٧املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٣٣(  
(جنـــــوب أفريقيـــــا)؛  ١١الصـــــفحة و(بلجيكـــــا)؛  ١١و  ١٠

ــفحة و (االحتـــاد الروســـي)؛   ١٦الصـــفحة و(قطـــر)؛  ١٤الصـ
(غانـــــا)؛   ١٧الصـــــفحة و(بـــــريو)؛  ١٧و ١٦الصـــــفحتان و

 (سنغافورة). ٢٠-١٨حات والصف

ــفحتان     )٣٤(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــدة)؛   ٧و  ٦املرجـــ ــة املتحـــ (اململكـــ
(الواليــات املتحــدة)؛  ١٣الصــفحة و(فرنســا)؛  ١٠ الصــفحةو

 (إيطاليا). ١٥والصفحة 

 ١٢الصــفحة و(اململكــة املتحــدة)؛  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٥(  
 ٢٠(إيطاليــا)؛ والصــفحة  ١٥الصــفحة و(الواليــات املتحــدة)؛ 

 (سنغافورة).

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

(بلجيكـا)؛   ١٠الصـفحة  و(فرنسـا)؛   ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  
 (إيطاليا). ١٥والصفحة 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  
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وأبلــغ ممثــل إندونيســيا الــس أن رابطــة أمــم جنــوب    
ــال        ــزاز، حي ــل واالمشئ ــق، ب ــن القل ــت ع ــد أعرب شــرق آســيا ق

ومـة االمتنـاع   يف ميامنـار، وناشـد احلك   حـدثت التطورات الـيت  
وذهـب   .)٣٩(عن استخدام القوة والبحث عـن تسـوية سياسـية   

ــس أن تعكــس       ــن ال ــادرة م ــي ألي ب ــه ينبغ ــا إىل أن ــل بنم ممث
  .  )٤٠(مواقف الرابطة وجملس حقوق اإلنسان

اإلعــراب عــن موقفيهمــا وكــرر ممثــل الصــني وميامنــار   
ــا أن ــن      ومهـ ــلم واألمـ ــدا للسـ ــل ديـ ــار ال متثـ ــة يف ميامنـ احلالـ

ليني، وأن الس ينبغـي أن ميتنـع عـن أي عمـل مـن شـأنه       الدو
  .)٤١(أن يعوق جهود املساعي احلميدة

ــة و   ــودة يف )٤٢(٥٧٥٧يف اجللســ ــرين  ١١، املعقــ تشــ
، أدىل الــــرئيس (غانــــا) ببيــــان باســــم  ٢٠٠٧األول/أكتــــوبر 

  ، ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٤٣(الس

املستشــار اخلــاص لألمــني   رحــب بالبعثــة الــيت قــام ــا مــؤخرا    
ــاري،     ــراهيم غمب ــار، الســيد إب ــام إىل ميامن ــه    وأكــدالع ــد دعم ــن جدي م

  القوي والثابت لبعثة املساعي احلميدة اليت أوفدها األمني العام؛  
وأعرب عـن بـالغ اسـتيائه مـن العنـف الـذي اسـتخدم يف قمـع           

ح مجيـع  التظاهرات السلمية يف ميامنار؛ وأكد أمهية التبكري بـإطالق سـرا  
  السجناء السياسيني وباقي احملتجزين؛  

وأكــد ضـــرورة أن يــئ حكومـــة ميامنــار الظـــروف الالزمـــة      
إلقامة حوار حقيقـي مـع داو أونـغ سـان سـوو كيـي، ومجيـع األطـراف         
املعنيـــة واموعـــات اإلثنيـــة، وذلـــك ـــدف حتقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة   

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

 يامنار).(م ١٨والصفحة  ،(الصني) ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

علـــى معلومـــات عـــن املناقشـــة الـــيت دارت يف هـــذه   للحصـــول  )٤٢(  
اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفـرع بـاء،       

من امليثاق، واجلـزء الثالـث، الفـرع بـاء،      ٣٩ما يتعلق باملادة  يف
 من امليثاق. ٤١ما يتعلق باملادة  يف

  )٤٣(  S/PRST/2007/37. 

مـة ميامنـار علـى    الشاملة، بدعم مباشر من األمم املتحـدة؛ وشـجع حكو  
أن تبحــث جبديــة التوصــيات واملقترحــات املقدمــة مــن الســيد غمبــاري؛  

ــع اخلطــوات الضــرورية ملعاجلــة      وأهــاب ــة أن تتخــذ مجي أيضــا باحلكوم
ــوق       ــانية وحق ــية واالقتصــادية واإلنس ــاحلقوق السياس ــة ب القضــايا املتعلّق

عـود  أن حتديـد مسـتقبل ميامنـار ي    وأكـد اإلنسان اليت تشغل بال سكاا، 
  أمره إىل مجيع سكاا؛  

ــار         ــة ميامن ــه حكوم ــدت ب ــذي تعه ــين ال ــااللتزام العل ورحــب ب
بتعـيني مسـؤول لالتصـال بـداو      ورحب أيضـا بالعمل مع األمم املتحدة، 

أونغ سان سوو كيي؛ وحث احلكومة ومجيـع األطـراف املعنيـة علـى أن     
  تتعاون تعاونا كامال مع السيد غمباري.  

  
املعقـودة   ٥٧٧٧رت يف اجللسـة  املداوالت الـيت دا   

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣يف 

تشــــــــرين  ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٧٧٧يف اجللســــــــة   
، استمع الس إىل إحاطـة مـن املستشـار    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

ــا أدىل مجيــع       ــار، ويف أعقا ــام املعــين مبيامن ــني الع اخلــاص لألم
 ،اليابــانأعضـاء الـس ببيانــات، وأدىل ببيانـات كــذلك ممثلـو     

  وميامنار.   ،وسنغافورة

ــغو   ــه     أبل ــس عــن زيارت املستشــار اخلــاص أعضــاء ال
ــا   إىل ــع   مشــلميامنــار، مب ــة أمــور، معلومــات بشــأن رف ، يف مجل

حظــر التجــول، وســحب الوجــود العســكري مــن الشــوارع،    
واإلفراج عن بعض احملتجزين. وذكـر أن احلكومـة أكـدت لـه     

ــدما يف صــياغة د    ــزم املضــي ق ــا تعت ــتفتاء   أ ســتور وإجــراء اس
ــار إىل الوضــوح بشــأن       ــة افتق ــزال مث ــه ال ي ــات، إال أن وانتخاب
التوقيــت. وأشــار إىل أنــه مل يــتمكن مــن االلتقــاء مــع مجيــع        
ــان       ــرال ث ــك اجلن ــا يف ذل ــاءهم، مب ــب لق ــذين طل املتحــاورين ال
شــوي، ولكنـــه التقـــى داو ســـان ســو كـــي، ولكـــن مل تقـــدم   

لقيـود املفروضـة عليهـا.    احلكومة بعـد تأكيـدات بأـا سـترفع ا    
كي بيانـا مـن خـالل املستشـار      ووأصدرت داو أونغ سان سو

اخلاص أعلنت فيه عـن التزامهـا مبصـلحة الدولـة والتعـاون مـع       
احلكومــة عــن طريــق احلــوار اهلــادف واحملــدد زمنيــا وعــن دور  
ــت      ــك، وافق ــك الصــدد. وإضــافة إىل ذل ــم املتحــدة يف ذل األم
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ارة مـن املقـرر اخلـاص املعـين     حكومة ميامنار علـى اسـتقبال زيـ   
حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ووافقت مبـدئيا علـى السـماح    

  .  )٤٤(للجنة الصليب األمحر الدولية مبقابلة احملتجزين املتبقني

لعمـل املستشـار    تأييـدهم وأعرب مجيع املتكلمني عـن    
اخلــاص. وأعــرب عــدد مــن املمــثلني عــن القلــق إزاء عمليــات   

ليت تستخدمها القيادة العسـكرية. وأعـرب   االحتجاز والعنف ا
بعض املتكلمني عن أسفهم لطرد املنسق املقـيم. ودعـا العديـد    
من املتكلمني إىل احلوار السياسـي واملصـاحلة الوطنيـة واحتـرام     
حقــوق اإلنســان وإىل االنتقــال حنــو الدميقراطيــة، وشــدد عــدد  
ــع      ــر الواق ــة األم ــودة إىل حال ــى أن الع ــتكلمني عل ــن امل ــل م  قلي
ليست خيارا. ورحب العديد من املمثلني بالبيـان الصـادر عـن    

  داو أونغ سان سوو كيي واستعدادها للحوار.

عـدة مـتكلمني أن النـهج الـذي تتبعـه سـلطات        وذكر  
ــن     ــام مل يكـ ــني العـ ــاص لألمـ ــار اخلـ ــة املستشـ ــار إزاء بعثـ ميامنـ

__________ 

  )٤٤(  S/PV.5777٥-٢ ت، الصفحا. 

. وأشـار العديـد مـن املـتكلمني     )٤٥(متماشيا مع توقعات الس
أمهية الدور الذي تقوم بـه رابطـة أمـم جنـوب شـرق      أيضا إىل 

ــيا ــار موقفيهمــا    )٤٦(آس ــثال الصــني وميامن أن  ، ومهــا. وأكــد مم
  .)٤٧(احلالة ال تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني

__________ 

 ٩الصــفحة  و(اململكــة املتحــدة)؛    ٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )٤٥(  
 ١٥الصـفحة  و(بلجيكـا)؛   ١٢الصـفحة  و(الواليات املتحـدة)؛  
 (إيطاليا). ١٦(فرنسا)؛ والصفحة 

ــه، الصــــفحة    )٤٦(   ــا، والواليــــات   ٩املرجــــع نفســ (جنــــوب أفريقيــ
 ١٤و  ١٣الصــفحتان و(بلجيكــا)؛  ١٢الصــفحة ودة)؛ املتحــ

ــفحتان و(الصــــــني)؛  ــي)؛  ١٨و  ١٧الصــــ ــاد الروســــ (االحتــــ
ــفحتان و ــريو)؛  ١٩و  ١٨الصـ ــفحة و(بـ ــو)؛  ١٩الصـ (الكونغـ
الصـــفحتان و(قطـــر)؛  ٢١الصـــفحة و(غانـــا)؛  ٢٠الصـــفحة و

(ســنغافورة)؛  ٢٥و  ٢٤ ناتالصــفحو(إندونيسـيا)؛   ٢٢و  ٢١
 (اليابان). ٢٦الصفحة و

 (ميامنار). ٢٣(الصني) والصفحة  ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

    

  موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤رسالة مؤرخة  - ٢٧

  من املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة 
  

  التمهيديةإلجراءات ا
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار   

 همتوز/يوليــــ  ١٥املعقــــودة يف   ٥٤٩٠يف جلســــته  

٢٠٠٦    

ــالة مؤرخـــة  ب   ــه  ٤رسـ موجهـــة إىل  ٢٠٠٦متوز/يوليـ
، طلب ممثل اليابان عقـد جلسـة   )١(رئيس جملس األمن (فرنسا)

__________ 

  )١(  S/2006/481.  

 مــا قامــت بــه مجهوريــة كوريــا  فوريــة لــس األمــن للنظــر يف 
الشعبية الدميقراطية مـن إطـالق لقـذائف تسـيارية أو مركبـات      

  طائرة غري حمددة اهلوية.

، املعقــودة اســتجابة هلــذا الطلــب  ٥٤٩٠ويف اجللســة   
، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ١٥يف 

موجهــة  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٤رســالة مؤرخــة ”البنــد املعنــون 
الـدائم لليابـان لـدى األمـم     إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل     

الــرئيس انتبــاه أعضــاء الــس إىل رســالة      ووجــه . “املتحــدة
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تتفـق مـع طلـب اليابـان عقـد       ،)٢(واردة مـن الواليـات املتحـدة   
جلســة فوريــة لــس األمــن للنظــر يف املســألة املشــار إليهــا يف   

الــرئيس انتبــاه  ووجــه. ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٤الرســالة املؤرخــة 
ــال  ــس إىل رســ ــعبية   الــ ــا الشــ ــة كوريــ ــل مجهوريــ ــن ممثــ ة مــ

ــة ــل )٣(الدميقراطيـ ــا، حييـ ــة   ـ ــم وزارة خارجيـ ــاطق باسـ رد النـ
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على سؤال طرحته وكالـة  

ما يتعلق بعمليات إطالق القـذائف   األنباء املركزية الكورية يف
مــؤخرا. ويف الرســالة، ذكــر النــاطق باســم وزارة    جــرتالــيت 

ية أن عمليـات إطـالق القـذائف األخـرية كانـت جـزءا       اخلارج
عسكرية روتينية نظمها اجليش الشـعيب الكـوري    تدريباتمن 

لتعزيـز قــدرة البلــد العسـكرية علــى الــدفاع عـن نفســه. وأكــد    
علــى أن ممارســة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة حلقهــا   
املشـــروع كدولـــة ذات ســـيادة ال خيضـــع ألي قـــانون دويل     

  اقات ثنائية أو متعددة األطراف.اتف  أو

ــثال      ــس وممـ ــاء الـ ــن أعضـ ــد مـ ــات العديـ وأدىل ببيانـ
. )٤(مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة ومجهوريــة كوريــا     

 ،)٥(الرئيس بعد ذلـك انتبـاه األعضـاء إىل مشـروع قـرار      ووجه
للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار  بعــد ذلــك طــرح

 الـــس مجلــة أمــور منـــها   بــه )، الــذي قــرر   ٢٠٠٦( ١٦٩٥
  :يلي  ما

أدان عمليـات اإلطــالق املتعـددة الــيت أجرـا مجهوريــة كوريــا      
  ؛٢٠٠٦متوز/يوليه  ٥الشعبية الدميقراطية لقذائف تسيارية يف 

__________ 

  )٢(  S/2006/482. 

  )٣(  S/2006/493. 

 ،وســلوفاكيا ،والــدامنرك كــل مــن بــريو، ومل يــدل ببيانــات ممثلــ  )٤(  
 .واليونان ،والكونغو ،وقطر ،وغانا

  )٥(  S/2006/488.  

طالب بـأن تعلـق مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة مجيـع        و  
  األنشطة املتصلة بربناجمها للقذائف التسيارية؛

ــع  و   ــزم مجيـ ــلطاا     ألـ ــا لسـ ــوم وفقـ ــأن تقـ ــاء بـ ــدول األعضـ الـ
ــدويل،       ــانون ال ــع الق ــة، وبشــكل يتمشــى م ــة الوطني وتشــريعاا القانوني
ــلع      ــواد والسـ ــناف واملـ ــذائف واألصـ ــل القـ ــع نقـ ــذر، ومنـ ــة احلـ مبمارسـ
والتكنولوجيا املتعلقة ا إىل برامج مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة     

ار الشــامل؛ وألــزم مجيــع الــدول  ذات الصــلة بالقــذائف أو أســلحة الــدم 
األعضــاء مبنــع شــرائها مــن مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، ونقــل 
أي موارد مالية ذات صـلة بـربامج مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة       

  املتعلقة بالقذائف أو أسلحة الدمار الشامل؛

حث بقوة مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة علـى العـودة      و  
  رية إىل احملادثات السداسية األطراف دون شرط مسبق؛الفو

ــات السداســية األطــراف، ودعــا إىل اســتئنافها يف    و   ــد احملادث أي
وقت مبكر، وحث مجيع املشاركني علـى تكثيـف جهـودهم الراميـة إىل     

 ـدف  ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ١٩التنفيذ الكامل للبيان املشترك املـؤرخ  
مــن األســلحة النوويــة بشــكل ميكــن  حتقيــق خلــو شــبه اجلزيــرة الكوريــة  

التحقــق منــه، وبطريقــة ســلمية، وصــون الســالم واالســتقرار يف شــبه        
  اجلزيرة الكورية ويف مشال شرق آسيا.

وذكـــر عـــدة مـــتكلمني أن إطـــالق مجهوريـــة كوريـــا   
الشعبية الدميقراطية للقـذائف هـو أمـر يـثري قلقـا بشـأن السـالم        

ــدوليني  ــن ال ــتكلمني  )٦(واألم ــض امل ــة  . وحــذر بع ــن أن احلال  م
مجهوريـة كوريـا الشـعبية     بـالنظر إىل أن وخيمة بشكل خـاص  

ــة     ــلحة النوويـ ــدرات األسـ ــوير قـ ــى تطـ ــل علـ ــة تعمـ الدميقراطيـ
__________ 

  )٦(  S/PV.5490 ــفحات ــان)؛  ٤-٢، الصـ ــفحات و(اليابـ  ٦-٤الصـ
ــدة)؛   ــات املتحـ ــفحة و(الواليـ ــني)؛  ٦الصـ ــفو(الصـ  ٧حة الصـ

(االحتـــاد الروســـي)؛  ٨و  ٧الصـــفحتان و(اململكـــة املتحـــدة)؛ 
 (فرنسا). ٩و  ٨الصفحتان و(األرجنتني)؛  ٨الصفحة و
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ــديها ــعبية   )٧(لـ ــا الشـ ــة كوريـ ــتكلمني مجهوريـ ــدة مـ ــا عـ . ودعـ
  .)٨(الدميقراطية إىل العودة إىل احملادثات السداسية

ذي )، الـ ٢٠٠٦( ١٦٩٥ورحب ممثل اليابان بالقرار   
قوية ال لبس فيها إىل مجهورية كوريـا   وصفه بأنه بعث برسالة

الشــعبية الدميقراطيــة. وأوضــح أن إطــالق القــذائف هــو ديــد 
مباشــر ألمــن اليابــان، ولكــن طــابع التهديــد أخطــر مــن ذلــك   
بكـــثري، خاصـــة بـــالنظر إىل ادعـــاء مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 

ا متصـدرا نشـر   الدميقراطية أا صنعت أسلحة نووية وأـا بلـد  
القذائف التسيارية والتكنولوجيا ذات الصلة. وحث مجهوريـة  
كوريا الدميقراطية الشعبية أيضا على التخلي عـن كـل أعماهلـا    
املتعلقة باألنشطة النووية وشجع الدول األخـرى علـى ممارسـة    
ــذائف      ــلة بالقـــ ــناف ذات الصـــ ــل األصـــ ــع نقـــ ــذر ومنـــ احلـــ

  .  )٩(ة ومنهامجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي  إىل

وذكــر ممثــل الواليــات املتحــدة أن مجهوريــة كوريــا        
الشعبية الدميقراطية قد انتهكت التزامات دوليـة عديـدة بـذلك    
ــن      ــلم واألمـ ــدد السـ ــرا يتهـ ــرا مباشـ ــكل خطـ ــا يشـ ــنيع مبـ الصـ
الــدوليني. ورحــب بــأن الــس اختــذ إجــراء واضــحا وحازمــا   

ــة باإلمجــاع، وقــارن ذلــك باســتجابة الــس الضــعيفة و   الواهن
) ٢٠٠٦( ١٦٩٥. وأوضــــــح أن القــــــرار   ١٩٩٨عــــــام   يف
قاطعــة ال لــبس فيهــا إىل بيونغيــانغ  برســالةباإلمجــاع  بعــث قــد

برناجمها للقذائف التسـيارية، وإيقـاف    مفادها بأن عليها تعليق
شـــراء املـــواد ذات الصـــلة بأســـلحة الـــدمار الشـــامل، وتنفيـــذ  

__________ 

 ٦-٤الصــفحات و(اليابــان)؛  ٤-٢املرجــع نفســه، الصــفحات   )٧(  
 (فرنسا). ٩و  ٨الصفحتان و(الواليات املتحدة)؛ 

ــفحات    )٨(   ــه، الصــ ــع نفســ ــان)؛  ٤-٢املرجــ ــفحة و(اليابــ  ٦الصــ
الصـفحتان  و(االحتـاد الروسـي)؛    ٨و  ٧الصـفحتان  و(الصني)؛ 

 (مجهورية كوريا). ١١الصفحة و(فرنسا)؛  ٩و  ٨

 .٤-٢ تاملرجع نفسه، الصفحا  )٩(  

بتفكيــك  ٢٠٠٥االلتــزام الــذي تعهــدت بــه يف أيلول/ســبتمرب 
أســـلحتها النوويـــة وبرناجمهـــا النـــووي القـــائم تفكيكـــا ميكـــن  

ــى     ــرى علــ ــدول األخــ ــث الــ ــه. وحــ ــق منــ ــل  أن التحقــ تفعــ
ــا ــذائف يف    مـ ــامج القـ ــوارد إىل برنـ ــل املـ ــع نقـ ــتطاعتها ملنـ باسـ

مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة. وأســـدى النصـــح إىل 
أالعيــب ”مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة بــالكف عــن  

اليت تقوم ا اليت جعلت البلد أقـل أمنـا، ولـيس     “شفري اهلاوية
بالتأكيـــد علــى أن مجهوريـــة كوريـــا   بيانــه العكــس. واختـــتم  

ــرار    ــل للقـ ــة إذا مل متتثـ ــعبية الدميقراطيـ ــتعودالشـ ــات  سـ الواليـ
املتحدة والدول األعضاء األخـرى إىل جملـس األمـن مـن أجـل      

  .)١٠(اختاذ تدابري أخرى

أن قيـام مجهوريـة    وذكـر القرار ورحب ممثل الصـني بـ    
دون ”كوريا الشعبية الدميقراطيـة بـإطالق عـدد مـن القـذائف      

قد أثار قلق اتمع الدويل على نطـاق واسـع.    “إخطار مسبق
وقال إن الصني ظلت دائما ملتزمـة بصـون السـلم واالسـتقرار     

أحلــت بشــأن ن الصــني إالــدوليني يف شــبه اجلزيــرة الكوريــة، و
سائل ذات الصلة من خالل احلوار السـلمي،  تسوية امل ضرورة

ــارض  ــا تع ــرة      وإ ــبه اجلزي ــوتر يف ش ــؤدي إىل الت ــال ت أي أعم
الكورية. وقال إن الصـني لـديها هـدفان أساسـيان، مهـا صـون       
ــى      ــاء عل ــة، واإلبق ــرة الكوري الســلم واالســتقرار يف شــبه اجلزي
جملــس األمــن موحــدا. ويف هــذا الصــدد، أوضــح أن الصــني       

سي قدمتا عناصر لصياغة مشـروع بيـان رئاسـي،    واالحتاد الرو
ومشروع قرار، وقد بـذلتا جهـودا بنـاءة ودؤوبـة للتوصـل إىل      
توافق يف اآلراء بشأن هـذه املسـألة بـني أعضـاء جملـس األمـن.       
وقـــال إن بلـــده يعـــارض فـــرض اللجـــوء إىل التصـــويت علـــى  
مشــروع قــرار ال يــؤدي إىل الوحــدة، وقــد يزيــد احلالــة ســوءا  

خـذ مجيـع   وأعرب عن أمله أن يساعد القرار الذي اتوتعقيدا. 
__________ 

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
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األطــراف املعنيــة علــى التصــرف برصــانة، ومواصــلة املســاعي   
الدبلوماسية إلزالة األسلحة النووية من شبه اجلزيـرة الكوريـة،   

  .  )١١(وتطبيع العالقات بني البلدان املعنية

وأعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن بــالغ قلقــه إزاء         
ــات إطــالق ا  ــا     عملي ــة كوري ــا مجهوري  ــت ــيت قام ــذائف ال لق

الشعبية الدميقراطية. وقال إن رد جملس األمن جيـب أن يكـون   
حازمـــا، لكـــن، يف الوقـــت ذاتـــه، مضـــبوطا بشـــكل دقيـــق       

ــا. وحــذر  أن اهلــدف األساســي جيــب أال يكــون    مــن ومتوازن
ــا الشــعبية     تــأجيج املشــاعر، أو التهديــد بعــزل مجهوريــة كوري

مـن  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة  الدميقراطية. وقال إن 
االختيــاري لتجــارب إطــالق القــذائف  الــالزم أن تعيــد وقفهــا

املفاوضـات بشـأن برناجمهـا لألسـلحة      وأن تستأنفالتسيارية، 
ــة. وأشــار أيضــا إىل أن نــص القــرار     اًوســط الًحــ كــانالنووي

الصــني، مــع اليابــان والواليــات  إىل جانــبتوصــل إليــه بلــده، 
أن القـــرار يبعـــث  يعتقـــدن، ولكنـــه يومقـــدمني آخـــراملتحـــدة 

إشارة مناسبة إىل مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة بشـأن     ب
ــنفس، واالمتثــال اللتزاماــا املتعلقــة     ضــرورة ممارســة ضــبط ال

  .)١٢(بالقذائف

أن  يف وأعرب ممثل مجهورية ترتانيـا املتحـدة عـن أملـه      
احلـوار والتعـاون    الرسالة اليت يوجههـا هـذا القـرار روح   تبعث 

من أجل يئة منـاخ السـالم واألمـن يف شـبه اجلزيـرة الكوريـة       
  .)١٣(ويف مشال شرق آسيا

وأوضح ممثل فرنسا أن قيام مجهوريـة كوريـا الشـعبية      
الدميقراطية بإطالق قـذائف تسـيارية قـادرة علـى محـل أسـلحة       

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

ّهــا ئض أمــن جنــوب شــرق آســيا ومــا وراالــدمار الشــامل يعــر
ــدة. و خلطــر شــديد أل هــذه األســباب أن   مــن بــنيســباب عدي

أـــا طـــورت  أعلنـــتمجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة 
ــة حظــر اســتحداث      ــة، وهــي مل تنضــم إىل اتفاقي أســلحة نووي
وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائيـة وتـدمري تلـك    

علـى محـل    القـادرة األسلحة، وأا حتاول زيادة مدى قـذائفها  
ــذه األســلحة،   وأــا اليــوم املســؤول الرئيســي عــن انتشــار      ه

األسلحة التسيارية يف العامل، ال سيما يف مناطق التـوتر. وهـذه   
العوامل جمتمعة جتعـل جتـارب إطـالق القـذائف التسـيارية الـيت       
أجرــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة مــؤخرا حــدثا       

ّتمــع الــدويل برمتــه للخطــر. وأوضــح أن معــىن يعــرض أمــن ا 
) هو أن واجب جملس األمـن أن يـدين   ٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار 

تلك التجارب وأن يضمن تعبئة اتمـع الـدويل ملنـع مجهوريـة     
كوريا الشعبية الدميقراطية من تطوير براجمهـا إلنتـاج القـذائف    
ــذا       ــل أيضــا باختــاذ ه ــدمار الشــامل. ورحــب املمث وأســلحة ال

جهـود جملـس    القرار باإلمجاع باعتباره يشكل تطـورا هامـا يف  
  .)١٤(األمن ملكافحة عدم االنتشار

ممثــل مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة إنــه   وقــال  
 “أمر ليس له ما يربره، وسلوك أقرب إىل سـلوك العصـابات  ”

أن يناقش جملس األمن تدريبات إطـالق القـذائف الـيت أجرـا     
سـواء مـن ناحيـة    وذلـك  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،  

القــانون الــدويل. وأدان  مــن زاويــةص جملــس األمــن أو اختصــا
لغـرض  ”حماوالت بعض البلدان إساءة استخدام جملـس األمـن   

سياسي حقـري هـو عـزل مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة        
، قــال إن مجهوريــة كوريــا الشــعبية إجيــازاً. و“والضــغط عليهــا

) رفضــا كــامال.   ٢٠٠٦( ١٦٩٥الدميقراطيــة تــرفض القــرار   
ح أن جتارب إطـالق القـذائف الناجحـة األخـرية كانـت      وأوض

__________ 

 .٧نفسه، الصفحة  املرجع  )١٤(  
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عســكرية روتينيــة وممارســة حلــق بلــده      تــدريبات جــزءاً مــن  
تعزيز قدرته علـى الـدفاع عـن     يف املشروع كدولة ذات سيادة

ــنفس  ــات     -ال ــانون دويل أو اتفاق ــو حــق ال خيضــع ألي ق وه
ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف. وأوضـــح أنـــه بالنســـبة للوقـــف  

كـان  فإنـه  لتجارب إطالق القـذائف بعيـدة املـدى،     االختياري
سـارياً حــني كــان احلــوار قائمــاً بــني مجهوريــة كوريــا الشــعبية  
الدميقراطيــة والواليــات املتحــدة فحســب، إال أنــه نظــرا ألن      
إدارة بـــوش قـــد أوقفـــت احلـــوار الثنـــائي كليـــاً، فـــإن الوقـــف  
االختياري لتجـارب إطـالق القـذائف مل يعـد قائمـاً. وأوضـح       

ن األمر نفسه ينطبق على الوقف االختياري لتجارب إطـالق  أ
ــا       ــة كوري ــه مجهوري ــذي اتفقــت علي ــدى ال ــدة امل ــذائف بعي الق

ــان:   ــة واليابـ ــعبية الدميقراطيـ ــاً ألن  فالشـ ــد قائمـ ــاق مل يعـ االتفـ
جعلــت ”مبوجــب االتفــاق، بــل  “مل حتتــرم التزاماــا”اليابــان 

التفــاق ، مل يعــد اكــذلك. “مســألة االختطــاف مســألة دوليــة 
 ٢٠٠٥الصادر عن احملادثات السداسية يف أيلول/سـبتمرب عـام   

إزالــة األســلحة النوويــة مــن شــبه اجلزيــرة الكوريــة قائمــا علــى 
ألن الواليات املتحدة قامت بفرض جـزاءات ماليـة علـى بلـده     

عسكرية على نطاق واسع. وأوضـح   وهددته بإجراء تدريبات
لشـعبية الدميقراطيـة هـو    أن الدافع ملا تقوم به مجهورية كوريـا ا 

ردع الواليات املتحدة وضمان تـوازن القـوى، وصـون السـلم     
ــيما يف ضـــوء أن       ــرقي آســـيا، ال سـ ــتقرار يف مشـــال شـ واالسـ
الواليــات املتحــدة قــد وضــعت بلــده علــى قائمــة حمــور الشــر،  

سـيكون مـن   ”وجعلته هدفا هلجوم نووي استباقي. وأكد أنـه  
مســبقا بـــإطالق   “احلماقــة متامــا إخطــار واشـــنطن وطوكيــو    

القــذائف، بــالنظر إىل أن الواليــات املتحــدة، الــيت مــن الناحيــة  
ــدد طــوال شــهر         ــت ــده كان ــع بل ــة حــرب م ــة، يف حال الفني

قـائال إن   بيانـه بالتصدي للقذائف بالتواطؤ مع اليابان. واختتم 
ــة متمســكة بعزمهــا علــى     ــا الشــعبية الدميقراطي مجهوريــة كوري

طقة خالية مـن األسـلحة النوويـة    جعل شبة اجلزيرة الكورية من
عـــن طريـــق التفـــاوض الســـلمي، وسيمضـــى اجلـــيش الشـــعيب  

الكـوري قـدما يف عمليـات إطــالق القـذائف يف إطـار جهــوده      
ــنفس        ــن ال ــدفاع ع ــراض ال ــردع ألغ ــوة ال ــز ق ــة إىل تعزي الرامي

  .  )١٥(املستقبل  يف

ــرار       ــفه لقـ ــن أسـ ــا عـ ــة كوريـ ــل مجهوريـ ــرب ممثـ وأعـ
ميقراطيــة إطــالق القــذائف. وقــال مجهوريـة كوريــا الشــعبية الد 

إن هــذا التصــرف يــؤثر ســلبا علــى العالقــات بــني الكــوريتني،  
وحــث كوريــا الشــمالية علــى العــودة إىل احملادثــات السداســية  

  .)١٦(واالمتثال جلهود عدم االنتشار الدولية
  

ــان ال   ــذي أصــدره بي ــرئيس يف  ال  ٥٥٤٦لســة اجلال

  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٦املعقودة يف 

ــة    ــرين  ٦، املعقـــــــــودة يف ٥٥٤٦يف اجللســـــــ تشـــــــ
ــان باســـم  ٢٠٠٦األول/أكتـــوبر  ــان) ببيـ ــرئيس (اليابـ ، أدىل الـ

  :أنه  يف البيان الس ويف مجلة ما أورده .)١٧(الس

أعـــرب عـــن بـــالغ قلقـــه إزاء بيـــان وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة    
 تشــــرين األول/ ٣يــــة، املــــؤرخ جلمهوريــــة كوريــــا الشــــعبية الدميقراط

، الــــذي أعلنــــت فيــــه أن مجهوريــــة كوريــــا الشــــعبية  ٢٠٠٦ أكتــــوبر
  الدميقراطية ستجري جتربة نووية يف املستقبل.

أكد أن تلك التجربة ستترتب عليها إدانة شـاملة مـن اتمـع    و  
الدويل؛ وحث مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـى أال تقـدم علـى     

أن يفاقم مـن حـدة    تلك التجربة وأن متتنع عن اختاذ أي إجراء من شأنه
التــوتر، وأن تعمــل علــى تســوية الشــواغل املتعلقــة بعــدم االنتشــار، وأن   
ــية     ــود السياســ ــق اجلهــ ــن طريــ ــامل عــ ــلمي شــ ــل ســ ــاد حــ ــر إجيــ تيســ
والدبلوماســية؛ وأكــد مــن جديــد ضــرورة أن متتثــل مجهوريــة كوريــا        

ــا  ــة امتثــــاال كــ ــعبية الدميقراطيــ ــرار جملــــس األمــــن  الشــ ــام قــ مال ألحكــ
  )؛٢٠٠٦(  ١٦٩٥

__________ 

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
  )١٧(  S/PRST/2006/41. 
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حـــث مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة علـــى العـــودة  و  
الفوريــة إىل احملادثــات السداســية األطــراف دون شــرط مســبق، والعمــل  

 أيلـــــول/ ١٩يف  علـــــى التنفيـــــذ الســـــريع للبيـــــان املشـــــترك الصـــــادر 
، وال سيما التخلي عن مجيع األسـلحة النوويـة والـربامج    ٢٠٠٥ سبتمرب

  النووية القائمة.

التجربــة النوويــة، إن أجرــا مجهوريــة كوريــا شــدد علــى أن و  
الشـــعبية الدميقراطيـــة، ســـوف تشـــكل ديـــدا صـــرحيا للســـالم واألمـــن 
الـدوليني، وأن جملــس األمــن، يف حالــة مـا إذا جتاهلــت مجهوريــة كوريــا   
الشعبية الدميقراطية نداءات اتمع الـدويل، سـوف يتصـرف مبـا تقتضـيه      

  دة.مسؤوليته مبوجب ميثاق األمم املتح
    

   ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة  - ٢٨

  موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن
  

  اإلجراءات التمهيدية
  

ــان ال   ــه بي  ٥٥٧٦لســة اجلالــرئيس يف  الــذي أدىل ب

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ١املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٥٧٦يف اجللســـــــ ــانون  ١املعقـــــــ كـــــــ
لمشـاركة فيهـا،   لاليت دعي ممثل نيبال  ،٢٠٠٦األول/ديسمرب 

البنــد  ،دون اعتــراضبــ ،أدرج جملـس األمــن يف جــدول أعمالـه  
 ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٢رســـالة مؤرخـــة ”املعنـــون 

  .)١(“موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن

ما يتعلـق بعمليـة    يف الرسالة، يفوقد أفاد األمني العام   
املسـاعدة مـن األمـم املتحـدة يف تلـك       السالم يف نيبال وطلـب 

العمليــة، بــأن حمادثــات الســالم بــني حتــالف األحــزاب الســبعة   
ــايل      ــيوعي النيبـ ــزب الشـ ــال واحلـ ــة نيبـ ــكل حكومـ ــذي يشـ الـ

تشــرين  ٨(املــاوي) أســفرت عــن جنــاح إبــرام اتفــاق مهــم يف   
، مــدعم باتفــاق ســالم شــامل، وقــع يف ٢٠٠٦نــوفمرب  الثــاين/

ــاين/نوفمرب ٢١ . ويف ذلــك االتفــاق، اتفــق  ٢٠٠٦ تشــرين الث
الطرفـــان علـــى الترتيبـــات األساســـية لتجميـــع مقـــاتلي جـــيش 
التحريــر الشــعيب املــاوي وختــزين أســلحة وذخــائر اجلــانبني.       

__________ 

  )١(  S/2006/920. 

ــل      ــزام الطــرفني بتحوي ــى الت ــنص اتفــاق الســالم الشــامل عل وي
  وقف إطالق النار الراهن إىل سالم دائم.

ؤرخـــة املالة رســ وذكــر األمـــني العــام باإلشـــارة إىل ال    
، والرسـالة  )٢(من رئـيس وزراء نيبـال   ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩

الــــواردة يف نفــــس التــــاريخ مــــن رئــــيس احلــــزب الشــــيوعي 
 تشـــــرين الثـــــاين/  ١٦، والرســـــالة املؤرخـــــة يف  )٣(النيبـــــايل

ــوفمرب ــر اخلارجيــة      ٢٠٠٦ ن ــوزراء ووزي ــيس ال ــب رئ ــن نائ م
ترتيبـات  أنه قـد طُلـب إىل األمـم املتحـدة مراقبـة ال      ،)٤(نيبال يف

ــراد املســلحني مــن خــالل      ــإدارة األســلحة واألف ذات الصــلة ب
توفري مراقبني مؤهلني مدعومني بقـدرة تقنيـة مالئمـة. ونطـاق     
وطــابع هــذه املســاعدة مهــا يف مرحلــة االستشــارة بــني املمثــل   

ــة،     ــام واألطــراف املعني ــاخ   ــدفاخلــاص لألمــني الع ــة من يئ
تشـــكيل مجعيـــة يفضـــي إىل إجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة ل

تأسيســية. وقــال األمــني العــام إنــه قبــل إجــراء تقيــيم مــن هــذا   
القبيل، البد أن يكـون مبقـدور األمـم املتحـدة مسـاعدة عمليـة       
السالم خالل املرحلة االنتقالية احلالية من خالل النشر املسـبق  

__________ 

  )٢(  S/2006/920.املرفق األول ، 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٣(  

 املرجع نفسه، املرفق الثالث.  )٤(  
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أضـاف أنـه   و .لوجود مالئـم يف امليـدان يف أقـرب وقـت ممكـن     
  لك.يعتزم املضي قدما وفقا لذ

ويف مجلــة  .وأدىل الــرئيس (قطــر) ببيــان باســم الــس   
  أورده الس يف البيان أنه:  ما

رحــب ترحيبــا حــارا بقيــام حكومــة نيبــال واحلــزب الشــيوعي    
 تشـــرين الثـــاين/ ٢١النيبــايل (املـــاوي) بتوقيــع اتفـــاق ســـالم شــامل يف    

ر نوفمرب، وبااللتزام الذي أعرب عنه الطرفان بتحويل وقف إطـالق النـا  
  احلايل إىل سالم دائم؛

أحــاط علمــا بطلــب الطــرفني احلصــول علــى مســاعدة األمــم  و  
ســـيما رصـــد  املتحـــدة يف تنفيـــذ اجلوانـــب الرئيســـية مـــن االتفـــاق، وال 

الترتيبات املتعلقـة بـإدارة األسـلحة واألفـراد املسـلحني التـابعني للجـانبني        
تسـتجيب  ورصد االنتخابات؛ ووافق على أنـه ينبغـي لألمـم املتحـدة أن     

  لطلب املساعدة هذا باإلجياب وعلى وجه السرعة؛

أعرب عن استعداده للنظر يف اقتراحات األمني العـام الرمسيـة   و  
  مبجرد انتهاء التقييم الفين.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٤٠القرار   

ــته  ــانون  ٢٣املعقـــــــودة يف  ٥٦٢٢يف جلســـــ كـــــ

  ٢٠٠٧الثاين/يناير 

كــــــــانون  ٢٣ة يف املعقــــــــود ٥٦٢٢يف اجللســــــــة   
ــاير  ــال  ٢٠٠٧الثاين/ين لمشــاركة فيهــا، ل، الــيت دعــي ممثــل نيب

أدرج جملـــس األمـــن يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر األمـــني العـــام  
عــــن طلــــب نيبــــال  ٢٠٠٧كــــانون الثاين/ينــــاير  ٩املــــؤرخ 

ــا       ــة الســالم فيه ــدعم عملي ــم املتحــدة ل ــن األم  .)٥(املســاعدة م
لـداخلي املسـلح قـد    األمني العام يف تقريره أن الصـراع ا وذكر 

ــام   ــدأ يف ع ــاق الســالم      ١٩٩٦ب ــرفني اتف ــهى بتوقيــع الط وانت
، الـــذي وحـــد ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢١الشـــامل يف 

__________ 

  )٥(  S/2007/7 ، كـانون األول/ديسـمرب    ١الرئاسـي املـؤرخ يف   املقدم
٢٠٠٦ )S/PRST/2006/49.( 

ع يف تشــــرين نقطــــة املوقَّــــ ١٢التفــــاهم الــــذي يتــــألف مــــن 
بني حتالف األحزاب السبعة املشكل مـن   ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

ــيوعي الن  ــزب الشـ ــة، واحلـ ــاوي)، األحـــزاب الربملانيـ ــايل (املـ يبـ
بإرســاء الدميقراطيــة املطلقــة عــن  ” والــذي تعهــد فيــه الطرفــان 

واسـتنادا إىل الطلبـات الـواردة    “. طريق إـاء امللكيـة املسـتبدة   
أرسـل األمـني العـام بعثـة تقيـيم       ،)٦(يف الرسالة املذكورة أعـاله 

 ١٧إىل  ٩متعــــددة التخصصــــات إىل نيبــــال يف الفتــــرة مــــن 
وضع مفهـوم متكامـل للعمليـات     دفكانون األول/ديسمرب 

اخلاصة ببعثـة سياسـية لألمـم املتحـدة يف نيبـال. وجـرى أيضـا        
مـن أفـراد الرصـد     ٣٥وضع خطط للنشر السريع ملا يصل إىل 

من موظفي االنتخابـات علـى النحـو الـذي أقـره جملـس        ٢٥و 
ــي املـــؤرخ   ــه الرئاسـ ــمرب  ١األمـــن يف بيانـ ــانون األول/ديسـ كـ

لنتائج اليت توصـلت إليهـا بعثـة التقيـيم،     . واستنادا إىل ا٢٠٠٦
أوصى األمني العام بأن تنشأ بعثة سياسية خاصـة (بعثـة األمـم    

ــرة   ــال) لفت ــذ    ١٢املتحــدة يف نيب ــا بعــد تنفي ــد إىل م شــهرا، متت
ــام    ــية لعـ ــة التأسيسـ ــاب اجلمعيـ ــائج انتخـ ــل ٢٠٠٧نتـ . وتتصـ

العناصـــر الرئيســـية يف البعثـــة مبجـــاالت دعـــم اتفـــاق الســـالم   
ل اليت طلبتها األطـراف. وسـتقدم املسـاعدة الرئيسـية يف     الشام

ــوات،      ــق رصــد إدارة األســلحة والق ــة الســالم، عــن طري عملي
ورصد ترتيبـات وقـف إطـالق النـار، ودعـم انتخـاب اجلمعيـة        
التأسيسية. ونظرا لطلب األطراف املساعدة يف إجيـاد جـو مـن    
ــية، ويف رصـــد    ـــزاهة النتخـــاب اجلمعيـــة التأسيسـ احلريـــة والنـ
اجلوانب غري العسكرية لترتيبات وقف إطالق النار، فقد أكـد  
األمني العام على احلاجة إىل التنسيق بشكل وثيق مع مفوضية 
األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان ووظـائف الرصـد الـيت تضـطلع       
ــا بعثــة األمــم املتحــدة يف نيبــال. ومتشــيا مــع مبــدأ النــهج         

هــد إليهــا مبهمــة املتكامــل، ستنشــئ البعثــة وحــدة للتنســيق، يع 
__________ 

 .S/2006/920انظر   )٦(  
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أساســية تتمثــل يف كفالــة االنســجام االســتراتيجي والتعــاون      
التشــغيلي فيمــا بــني أســـرة األمــم املتحــدة واجلهــات املاحنــة        

  نيبال.  يف

ــهويف اجللســة،    ــاه   وج ــرئيس (االحتــاد الروســي) انتب ال
ــرار  ــد ذلـــك ؛ طـــرح)٧(الـــس إىل مشـــروع قـ ــويت  بعـ للتصـ

ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــة ببـ ــرار دون مناقشـ ــفه القـ  ١٧٤٠وصـ

  :ما يلي الس مجلة أمور منها به)، الذي قرر ٢٠٠٧(

قرر أن ينشئ بعثة سياسية لألمم املتحدة يف نيبال حتــت قيـادة     
ــة: (أ)       ــا الواليــة التالي  ــام وينــيط ــاص لألمــني الع ــل خ رصــد إدارة  ممث

__________ 

  )٧(  S/2007/30. 

مسـاعدة الطـرفني عـن طريـق      أسلحة الطرفني وأفرادمها املسلحني؛ (ب)
شتركة لتنسيق الرصد يف تنفيذ اتفاقهما؛ (ج) املسـاعدة يف رصـد   جلنة م

ترتيبات وقف إطالق النار؛ (د) تقدمي الدعم التقين للتخطـيط النتخـاب   
مجعية تأسيسية واإلعداد له وإجرائه؛ (هـ) توفري فريق مصغر مـن مـراقيب   
ــة،     ــة االنتخابيـ ــة للعمليـ ــب التقنيـ ــع اجلوانـ ــتعراض مجيـ ــات السـ االنتخابـ

  تقارير عن إجراء االنتخابات؛وتقدمي 

قرر أيضا أن تكون واليـة البعثـة السياسـية لألمـم املتحـدة يف      و  
  شهرا؛ ١٢نيبال لفترة 

طلب إىل األمني العـام أن يطلـع الـس بانتظـام علـى التقـدم       و  
  احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛

طلــب إىل الطــرفني يف نيبــال اختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتعزيــز  و  
بعثـة واألفـراد املـرتبطني ـا وأمنـهم وحريـة تنقلـهم لـدى تنفيـذ          سالمة ال

  املهام احملددة يف الوالية.
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  أوروبا

  احلالة يف قربص - ٢٩

  

 ٤٩٤٧املقرر الذي اختذه جملـس األمـن يف جلسـته      

: ٢٠٠٤نيســــــــــــــان/أبريل  ٢١ودة يف املعقــــــــــــــ

  مشروع القرار  رفض

ــ   ــودة يف ٤٩٤٠ة يف اجللســـ ــان/أبريل  ٢، املعقـــ نيســـ
، اليت مل يدل فيها بأي بيـان، اسـتمع جملـس األمـن إىل     ٢٠٠٤

إحاطة قدمها املستشار اخلاص لألمني العـام بشـأن قـربص عـن     
وذكـر   .)١(مهمة املساعي احلميدة اليت يضطلع ا األمني العـام 

املستشــار اخلــاص يف إحاطتــه أن الطــرفني املتنــازعني يف قــربص 
ــا يف  قـــــد ــتئناف  ٢٠٠٤شـــــباط/فرباير  ١٣اتفقـــ علـــــى اســـ

املفاوضات علـى أسـاس خطـة األمـني العـام الراميـة إىل حتقيـق        
ــتفتاءين       ــن خــالل إجــراء اس ــربص م تســوية شــاملة ملشــكلة ق
منفصـلني ومتــزامنني قبـل انضــمام قـربص إىل االحتــاد األورويب    

. ولتحقيق تلـك الغايـة، التـزم الطرفـان     ٢٠٠٤أيار/مايو  ١يف 
املرحلة األوىل بالسعي إىل اتفاق بشـأن التغـيريات وإكمـال     يف

آذار/مـارس يف   ٢٢اخلطة من مجيـع جوانبـها يف موعـد أقصـاه     
ــان     ــة األمــني العــام للمســاعي احلميــدة. واتفــق الطرف إطــار بعث

__________ 

خالل هذه الفترة، عقد الس إضافة إىل اجللسـات الـيت يتناوهلـا      )١(  
ة مــع البلــدان املســامهة هــذا القســم، عــددا مــن اجللســات اخلاصــ 

تحــــدة حلفــــظ الســــالم يف قــــربص،  بقــــوات يف قــــوة األمــــم امل
ــال ــف و   عمــ ــرعني ألــ ــام الفــ ــ بأحكــ ــاين   بــ ــق الثــ ــن املرفــ اء مــ
 حزيـــران/ ٧). وعقـــدت اجللســـات يف ٢٠٠١( ١٣٥٣ للقـــرار

ــه  ــة ( ٢٠٠٤يونيــ ــوبر  ٨ ) و٤٩٨٣اجللســ ــرين األول/أكتــ تشــ
جللســة (ا ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٩ )، و٥٠٥٤(اجللســة  ٢٠٠٤
)، ٥٣١٦(اجللسة  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٧ )، و٥١٩٨

ــايو  ٣١ و ــة  ٢٠٠٦أيار/مـــــ ــانون  ٨ ) و٥٤٤٧(اجللســـــ كـــــ
ــمرب  ــة  ٢٠٠٦األول/ديسـ ــه  ٨ )، و٥٥٨٢(اجللسـ حزيران/يونيـ

 ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ٧ )، و٥٦٨٩(اجللســة  ٢٠٠٧
  ).٥٧٩٤(اجللسة 

كذلك على أن يعقد األمني العام، يف حالة عدم وجود اتفـاق  
ركيـا واليونـان،   من هذا القبيل، اجتماعـا للطـرفني، مبشـاركة ت   

لتقــدمي تعاومــا يف جهــد متضــافر لالتفــاق علــى نــص ــائي    
ــام    ٢٩حبلــــول  ــأزق قــ ــتمرار املــ ــبا الســ ــارس. وحتســ آذار/مــ

ــام إىل اســتخدام       ــني الع ــدعوة األم ــان، كملجــأ أخــري، ب الطرف
سلطته التقديرية إلكمال النص الذي سيطرح لالسـتفتاء علـى   

ر اخلـاص أعضــاء  اجلـانبني علـى أســاس خطتـه. وذكَّـر املستشــا    
الــس بــأن العمليــة تســتند إىل الشــروط الــيت وضــعها األمــني   

السـتئناف   .)٢(٢٠٠٣نيسـان/أبريل   ١العام يف تقريره املـؤرخ  
بذل مساعيه احلميدة ونال ذلك النهج تأييـد الـس يف القـرار    

وقد أسفرت تلك العمليـة عـن نـص ـائي      ).٢٠٠٣( ١٤٧٥
) قدمـه  “ة ملشـكلة قـربص  أساس االتفاق على تسـوية شـامل  ”(

ــتوك،     ــدت يف بريغنسـ ــيت عقـ ــات الـ ــام يف املفاوضـ ــني العـ األمـ
ــيجري االســتفتاء  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ٣١سويســرا، يف  ، وس

  .)٣(٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٤عليه يف 

وشدد املستشار اخلـاص علـى أنـه علـى الـرغم مـن أن         
اخلطة قد وضـعت يف صـيغتها النهائيـة مـن قبـل األمـني العـام،        

خري، فهي ليست من اختراع األمني العـام. وأكـد أن   كمالذ أ
اخلطـة تتضــمن املفــاهيم الرئيســية والتبـادالت الــيت نشــأت مــن   
عمليــة تفاوضــية طويلــة. وــدف إطــالع أعضــاء الــس علــى 
شــرح تفصــيلي للنقــاط الرئيســية يف اخلطــة، أحــاهلم املستشــار   

، ٢٠٠٣نيسـان/أبريل   ١اخلاص إىل تقرير األمني العام املؤرخ 
__________ 

  )٢(  S/2003/398.  

ــيغ    )٣(   ــة، بالصــ ــدر اخلطــ ــني العــــام يف    مل تصــ ــدمها األمــ ــيت قــ ة الــ
  ، بوصفها وثيقة من وثائق جملس األمن.٢٠٠٤آذار/مارس   ٣١
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الـــذي ذكـــر فيـــه األمـــني العـــام أن اخلطـــة تـــنص علـــى إقامـــة  
مجهورية قربص املتحدة اليت تتمتع بسـيادة واحـدة، وشخصـية    
دولية وجنسية، وستتألف من دولـتني متكـافئتني سياسـيا، مهـا     
الدولة القربصـية اليونانيـة والدولـة القربصـية التركيـة، علـى أن       

ــائف   تني ومنطقـــتني. يـــتم توحيـــدمها يف احتـــاد فيـــدرايل بـــني طـ
وكإجراء تأسيسي لقربص بعد إعادة توحيـدها تطلبـت اخلطـة    
إجـراء اسـتفتاءين منفصـلني يف آن واحـد مـن جانـب السـكان        

  القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك.

وذكَّر املستشار اخلاص أعضاء الس بأن هنـاك سـتة     
تـــذييالت ملحقـــة باالتفـــاق بشـــأن تســـوية شـــاملة للمشـــكلة 

ــك وضــع      القرب ــا يف ذل ــه، مب ــع مرفقات ــاق تأســيس، م صــية: اتف
دستور جلمهورية قربص املوحدة؛ ودستورين للدولة القربصـية  
اليونانية والدولة القربصة التركية التأسيسينت؛ ومعاهـدة بشـأن   
املســائل املتصــلة بالوضــع اجلديــد يف قــربص؛ ومشــروع قــانون  

ــة قــربص املتحــدة إىل اال   حتــاد تعــديل شــروط انضــمام مجهوري
األورويب؛ ومســائل ســتقدم إىل جملــس األمــن مــن أجــل اختــاذ   
قرار بشأا؛ وتـدابري يـتعني اختاذهـا خـالل شـهر نيسـان/أبريل       

ــينات  ٢٠٠٤ . وأوجـــز املستشـــار اخلـــاص بعـــد ذلـــك التحسـ
الرئيســية الــيت أدخلــت علــى اخلطــة منــذ صــدور تقريــر األمــني 

شـراف  ، اليت تضـمنت اإل ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١العام املؤرخ 
على نقل ملكية األراضي من جانب األمم املتحـدة، واجلـدول   
ــة والتركيــة مــن اجلزيــرة،        ــزمين النســحاب القــوات اليوناني ال

  ووالية عملية األمم املتحدة يف قربص يف املستقبل.

ووجـــه املستشـــار اخلـــاص أيضـــا انتبـــاه الـــس إىل        
اخلطــوات الــيت جيــب اختاذهــا يف نيســان/أبريل حــىت ميكــن أن   

علــى  ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٩دخل اخلطــة حيــز النفــاذ يف  تــ
ــو املتـــوخى، إذا وافـــق عليهـــا ســـكان البلـــدين خـــالل        النحـ
ــة     االســتفتاءين. ومشلــت تلــك اخلطــوات بعــض األعمــال الفني
النهائية مـن جانـب الطـرفني؛ واحلصـول علـى التأكيـد اخلطـي        

 من الدول الضامنة وهي تركيا واململكة املتحدة واليونان بأـا 
توافـق علـى طـرح اتفاقـات التأسـيس لالسـتفتاءين، وأـا عنـد         
املوافقة على اتفاق التأسيس، واالنتهاء من إجراءات التصـديق  
الداخلية، ستوقع على املعاهدة بشأن املسـائل املتصـلة بالوضـع    
ــانون تعــديل     ــواردة يف اخلطــة؛ واعتمــاد ق ــد يف قــربص ال اجلدي

يب مــن قبــل جملــس  شــروط انضــمام قــربص إىل االحتــاد األورو 
ــادة       ــد إعـ ــربص بعـ ــام قـ ــال أمـ ــاح اـ ــاد األورويب إلفسـ االحتـ
ــس    ــة جملـ ــاد األورويب؛ وموافقـ ــمام إىل االحتـ ــدها لالنضـ توحيـ
األمن على والية منقحة إىل حد كبري فيما يتعلق بعملية األمم 
املتحــدة يف قــربص. وشــدد املستشــار اخلــاص علــى أن األمــني   

ــة منصــفة ومتو    ــرى أن اخلط ــام ي ــق   الع ــل يف أن يواف ــة ويأم ازن
  .)٤(الناس على اجلانبني عليها

، قـــدم األمـــني العـــام    ٢٠٠٤نيســـان/أبريل   ١٦ويف   
تقريــــرا بشــــأن قــــربص، ركــــز فيــــه علــــى بعثتــــه للمســــاعي  

. وأشــار إىل أنــه علــى الــرغم مــن أنــه قــد مت إهــدار   )٥(احلميــدة
فرصــة حلــل مشــكلة قــربص، فــإن اخلطــة الــيت قــدمها إىل قــادة  

زالـت مطروحـة. ويف أعقـاب رسـائل ومشـاورات       اجلانبني ما
أدت به إىل االعتقاد بأن مثـة مـا يـدعو إىل بـذل جهـد جديـد،       
ــام بـــدعوة زعيمـــي اجلـــانبني إىل نيويـــورك مـــن أجـــل    فإنـــه قـ

  .  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٠استئناف املفاوضات يف 

وأشــار األمــني العــام يف مــا بعــد إىل املســائل املزمــع         
ــس األمــن  ــاء للتســوية     تقــدميها إىل جمل ــذييل ه ــا (الت ــت فيه للب

الشاملة ملشكلة قربص الذي مبوجبه سيطلب من الـس اختـاذ   
قرارات يبدأ نفاذها بعد إعادة توحيـد قـربص. ومبوجـب تلـك     
القرارات، يؤيد الس اتفـاق التأسـيس؛ ويفـرض حظـرا علـى      
ــم      ــدة لألم ــة جدي ــربص؛ ويقــوم بإنشــاء عملي األســلحة ضــد ق

__________ 

  )٤(  S/PV.4940٦-٢ات ، الصفح.  

  )٥(  S/2004/302.  
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ــطالع ب  ــدة لالضـ ــوية   املتحـ ــذ التسـ ــة بتنفيـ ــؤوليات املتعلقـ املسـ
ــة        ــق بالوالي ــام أيضــا تفاصــيل تتعل ــني الع ــدم األم الشــاملة. وق
املقترحــة لعمليــة األمــم املتحــدة اجلديــدة يف قــربص وتشــكيلها  

  وقوامها وهيكلها.  

ومراعاة لتفـاهم الطـرفني الـوارد يف التسـوية الشـاملة،        
ألمـن النظـر يف   ولطريقة النفاذ، طلب األمـني العـام إىل جملـس ا   

اختـــــاذ إجـــــراءات قبـــــل االســـــتفتاءين اللـــــذين أجريـــــا يف      
ــذي      ٢٤ ــرار ال ــام إىل أن الق ــني الع نيســان/أبريل. وأشــار األم

نيســـان/أبريل هـــو ملـــك لـــه  ٢٤ســـيتخذه شـــعب قـــربص يف 
وحــده، وذكــر أن مــن شــأن اختــاذ الــس إجــراء يف حينــه أن  
ــعب إىل أن التســـوية       ــو طمأنـــة الشـ ــوطا بعيـــدا حنـ ــع شـ يقطـ
ــدة وأن      ــم املتحـ ــب األمـ ــن جانـ ــوي مـ ــد القـ ــتحظى بالتأييـ سـ

  أحكامها املتعلقة باألمن سيتم تنفيذها تنفيذا كامال.  

ــة    ــودة يف ٤٩٤٧ويف اجللسـ ــان/أبريل  ٢١، املعقـ نيسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٤

. وأدىل ببيانـــــات ممثلـــــو ٢٠٠٤نيســـــان/أبريل  ١٦املـــــؤرخ 
 والربازيــل، وباكســتان، وأنغــوال، وإســبانيا، ،ســيالرو االحتــاد
 وفرنســـا، والصـــني، وشـــيلي، ورومانيـــا، واجلزائـــر، ،وبـــنن

 الشــــمالية، وأيرلنــــدا العظمــــى لربيطانيــــا املتحــــدة واململكــــة

  األمريكية. املتحدة والواليات

ويف بداية اجللسة، وجه الرئيس (أملانيـا) انتبـاه الـس      
ــن املم  ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ ــات  إىل مشـ ــدة والواليـ ــة املتحـ لكـ

، يقرر به الس أال تصبح األحكـام املبينـة يف مرفـق    )٦(املتحدة
هذا القرار نافذة إال لدى ورود إخطار مـن األمـني العـام ببـدء     
ــانيني      ــاب اختــاذ القبارصــة اليون ــاق التأســيس، يف أعق ــاذ اتف نف
والقبارصــة األتــراك قــرارا بــذلك يف حريــة؛ وتضــمن مشــروع  

__________ 

  )٦(  S/2004/313.  

رفقاته أحكاما (أ) تستعيض عن قوة األمـم املتحـدة   القرار يف م
حلفظ السالم يف قربص بعملية جديدة يف قـربص تعـرف باسـم    
بعثــة األمــم املتحــدة لتنفيــذ التســوية يف قــربص؛ تنــاط ــا، يف    
مجلة أمور، واليـة رصـد تنفيـذ اتفـاق التأسـيس؛ (ب) تفـرض       
حظر أسلحة ضد قربص مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق؛      

ــوية    (ج) ــذ التسـ ــة أن تنفـ ــع األطـــراف املعنيـ تطلـــب مـــن مجيـ
الشاملة جبميـع جوانبـها تنفيـذا صـادقا وتامـا يف حـدود األطـر        

  الزمنية احملددة فيها.

وتكلم ممثل االحتاد الروسي قبل التصـويت فأشـار إىل     
ــدها        ــيت أوف ــدة ال ــة املســاعي احلمي ــتمرار بعث ــد باس ــده أي أن بل

لتوصـــل إىل تســـوية عادلـــة األمـــني العـــام وجهـــوده املبذولـــة ل
ملشــكلة قــربص، علــى أســاس قــرارات جملــس األمــن، والرغبــة   
ــرورة أن    ــيتني. وشـــدد علـــى ضـ ــائفتني القربصـ الواضـــحة للطـ
ــن،      ــس األمـ ــوص جملـ ــى اخلصـ ــدويل، وعلـ ــع الـ ــاعد اتمـ يسـ
الطـــرفني القربصـــيني علـــى التوصـــل إىل ترتيبـــات بنفســـيهما،  

االسـتفتاءين  ولكن ليس بفرض أي قرارات عليهما. وأكد أن 
ــرر إجراؤمهــا يف   نيســان/أبريل جيــب أن حيــدثا حبريــة     ٢٤املق

ودون أي تــدخل أجــنيب أو ضــغط. وأعــرب عــن اعتقــاد وفــد  
بلده بأن الـس سيسـتطيع اعتمـاد قـرار مـدروس، يشـمل مـا        
يتعلـق بنشـر عمليـة جديـدة مـن عمليـات حفـظ السـالم، بعــد         

وض علـــى إجـــراء االســـتفتاءين. ويف مـــا يتعلـــق بعمليـــة التفـــا 
مشروع القرار، أعرب ممثـل االحتـاد الروسـي عـن أسـف وفـد       
بلــده العميــق علــى الطريقــة الــيت أعــد ــا مشــروع القــرار.         
ــة      ــأن قــرارا معقــدا مــن النــاحيتني الفني وأعــرب عــن اعتقــاده ب
والقانونيــة، مثــل وضــع معــايري عمليــة جديــدة لألمــم املتحــدة   

سـلحة،  حلفظ السالم يف قربص، وفرض حظـر علـى توريـد األ   
يســـتدعي أدق التحليـــل وأكثـــره عنايـــة. واسترســـل قـــائال إن  
مقـــدمي املشـــروع بـــدال مـــن ذلـــك عرضـــا مشـــروع القـــرار   

ــد أن   ــس    “جتــاهال”للتصــويت بع وجهــات نظــر أعضــاء ال
اآلخــرين. وأشــار إىل أن األطــراف املعنيــة مباشــرة بالتســوية      
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وكذلك أغلبية أعضاء الـس أعربـت عـن آراء معارضـة هلـذا      
عتماد املتسرع ملشـروع قـرار عشـية االسـتفتاءين. وأضـاف      اال

قائال إنه يف ظل تلك الظـروف مل يكـن أمـام اجلانـب الروسـي      
خيار سوى ممارسة حق الـنقض ألسـباب فنيـة، ـدف ضـمان      

فر الظروف مستقبال للعمل العـادي الـذي يتسـم بـاالحترام     اتو
قبولـة  املتبادل لالتفاق بشأن إصدار قرارات من جملس األمن م

جلميع األطراف. وشدد على أن وفد بلده مستعد لالضـطالع  
بــدور بنــاء يف صــياغة مشــروع قــرار بشــأن هــذه املســألة بعــد   
إجراء االستفتاءين، علـى أن يكـون مفهومـا أن هـذا املشـروع      
سيأخذ يف احلسبان نتائج االسـتفتاءين، ويعـرض سـبال مقبولـة     

  .)٧(ةللجميع إلزالة الشواغل لدى األطراف القربصي

وطرح مشروع القرار بعـد ذلـك للتصـويت، فحصـل       
صوتا مؤيـدا مقابـل صـوت واحـد معـارض (االحتـاد        ١٤على 

الروسي) ومل يعتمد مشروع القـرار بسـبب التصـويت السـليب     
  من عضو دائم يف الس.  

وحتدث ممثل اململكة املتحدة بعـد التصـويت، فـأعرب      
الــس إىل  عــن شــعور وفــد بلــده خبيبــة األمــل لتعــذر توصــل   

ــيس     ــه ل توافــق يف اآلراء بشــأن مشــروع القــرار. وأشــار إىل أن
مون العـام ملشـروع القـرار ذلـك     هناك مـن يعتـرض علـى املضـ    

أن عضــواً واحــداً يف الــس صــوت ضــد القــرار ألســباب    إال
فنيــة تتعلــق بــاإلجراءات والتوقيــت. وشــدد علــى أن تصــويت  

شروع القـرار إمنـا   األغلبية الساحقة من أعضاء الس لصاحل م
يوجه رسالة دعم قوية جلهود األمـني العـام وخطتـه. وقـال إن     
هذا التصويت يعطي شعب قربص ضماناً لتصرف الس بنـاء  
على االلتزامات اليت تقع على عاتقه مبوجب التسوية الشـاملة،  
ــم املتحــدة حلفــظ الســالم       ــززة لألم ــة مع ــا إنشــاء عملي ــا فيه مب

رب عن أمـل وفـد بلـده يف أن    وفرض حظر على األسلحة وأع
__________ 

  )٧(  S/PV.4947 ٢، الصفحة.  

يغتــنم الشــعب القربصــي هــذه الفرصــة التارخييــة الــيت أوجــدا  
اخلطة من أجـل إجيـاد حـل سـلمي للصـراع يف قـربص. وذكـر        

ــة وأن وفــد   أن مشــروع القــرار مــا  زال مطروحــا علــى الطاول
بلده سيطلب من الس أن يبت يف األمـر بسـرعة بعـد إجـراء     

ينبغي أال يساور أحـدا الشـك يف   االستفتاءين، وشدد على أنه 
  .)٨(أن الس يقف على استعداد للوفاء بالتزاماته

وأعرب ممثل الواليات املتحدة أيضا عما يسـاور وفـد     
بلده من شعور خبيبة األمل لعدم استعداد أحـد أعضـاء الـس    
ــل      لتأييــد طلــب األمــني العــام اعتمــاد مشــروع القــرار هــذا قب

وفري الضمانات للقبارصة اليونـانيني  إجراء االستفتاءين دف ت
بأن اهلياكل األمنية املنصوص عليها يف التسوية سـتكون قائمـة   

نيسان/أبريل. وذكر أنه من الواضح أنـه   ٢٤قبل التصويت يف 
ــع القبارصــة يف     ــالقبول مــن جانــب مجي إذا حظيــت التســوية ب
االســـتفتاءين، ســـيكون هنـــاك عمـــل ســـريع جـــداً يف الـــس  

ألمــم املتحــدة لتنفيــذ التســوية يف قــربص وإنفــاذ  إلنشــاء بعثــة ا
  .)٩(حظر األسلحة

وأشـــار عـــدد مـــن املـــتكلمني اآلخـــرين إىل أن وفـــود    
بلدام قد صـوتت لصـاحل مشـروع القـرار لـدعم اجلهـود الـيت        

وأكـد   )١٠(يبذهلا األمني العام من أجل التوصل إىل حـل للـرتاع  
ــني أعضــاء الــس يف      ــا ب ــا عام ــبعض أن مثــة اتفاق ــق  ال ــا يتعل م

ــى أن الشــعب القربصــي، إذا      مبضــمون املشــروع وشــددوا عل
ــى اســتعداد لتحمــل      ــإن الــس عل ــد، ف صــوت لصــاحل التوحي

__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

  .٤ و ٣املرجع نفسه الصفحتان   )٩(  

ــفحة    )١٠(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــنن)؛ وال ٤املرجـــ ــفحتان (بـــ  ٥ و ٤صـــ
(باكســتان،  ٦ و ٥واجلزائــر، ورومانيــا)، والصــفحتان  (أنغــوال،

  والربازيل، وشيلي).
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. وأعــرب متكلمــون )١١(مســؤولياته مبوجــب التســوية الشــاملة 
آخــرون عــن تفضــيلهم أن تنضــم قــربص بعــد توحيــدها إىل       

. وأعــرب أيضــا عــدد مــن املــتكلمني عــن  )١٢(االحتــاد األورويب
هم لعدم توسيع نطاق املشـاورات مـن أجـل حتقيـق توافـق      أسف

  .)١٣(يف اآلراء قبل الشروع يف التصويت على مشروع القرار
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٤٨القرار   

ــته  ــودة يف  ٤٩٨٩يف جلســـ ــران/ ١١املعقـــ  حزيـــ

    ٢٠٠٤  يونيه

ــاملة يف        ــوية الشـــ ــة التســـ ــض خطـــ ــاب رفـــ يف أعقـــ
ــا يف  ــذين أجريــ ــتفتاءين اللــ ــان/أبريل  ٢٤ االســ ، ٢٠٠٤نيســ

ــته    ــن، يف جلســـ ــس األمـــ ــتمع جملـــ ــودة يف  ٤٩٥٤اســـ املعقـــ
، إىل إحاطة من وكيـل األمـني العـام    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٨

للشؤون السياسية عن نتيجة االسـتفتاءين يف قـربص، ومل يـدل    
  بأي بيان يف اجللسة.  

وأفاد وكيل األمني العام يف إحاطتـه بأنـه، بعـد وضـع       
ــيغة النهائ ــة الالصـــ ــيس يف بورغنســـــتوك يف   يـــ ــاق التأســـ تفـــ

آذار/مارس، واصل الطرفـان العمـل بشـأن املسـائل الفنيـة       ٣١
الواردة يف خطة التسوية الشاملة حىت اليوم األخري قبـل إجـراء   

ــتفتاءين وأن الـــنص ا ــرفني يف  االسـ لرمســـي قـــد أرســـل إىل الطـ
نيسـان/أبريل، دعـا زعـيم القبارصـة      ٧نيسـان/أبريل. ويف   ٢٣

يني، يف بيــان إىل األمــة، القبارصــــــة اليونــانيني إلـــــى أن اليونــان
“ مدويـة ‘ ال’يبعثوهـا  ”يرفضـــوا خطة األمني العام، بل وبأن 

__________ 

(فرنسـا)؛ الصـفحة    ٤(بنن)؛ الصفحة  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
    (إسبانيا وشيلي). ٦  و ٥(اجلزائر)؛ والصفحتان  ٥

(رومانيـا وفرنسـا)؛ والصـفحة     ٥ و ٤املرجع نفسـه، الصـفحتان     )١٢(  
  إسبانيا).( ٦

ــفحة    )١٣(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحتان  (ف ٥املرجــ ــا)؛ والصــ  ٥ و ٤رنســ
  .(باكستان والربازيل) ٦ و ٥والصني)، والصفحتان   (اجلزائر

للخطة، متضـامنا بـذلك مـع زعـيم القبارصـة األتـراك. بيـد أن        
عددا من الزعماء السياسيني يف كال اجلانبني وقفوا إىل جانـب  

ــربص.    ــد ق ــادة توحي ــن    التصــويت لصــاحل إع وأشــار حــزب م
األحزاب السياسية الرئيسية يف اجلانب القربصي اليونـاين، هـو   
أكيــل (احلــزب التقــدمي للشــعب العامــل)، الــذي كــان عــادة   
مؤيــدا للتوصــل إىل تســوية للمشــكلة القربصــية، إىل أن جملــس  
األمـن لــو كــان قــد قــدم بعـض الضــمانات األمنيــة قبــل إجــراء   

ادرا علـى تأييـد اخلطـة.    االستفتاء لكان ذلك قد جعل أكيل قـ 
بعــد  “ال مــع الترفُّــق”وكــان أكيــل قــد دعــا إىل التصــويت بـــ 

النتـائج الــيت أســفر عنــها نظـر الــس يف األمــر، ولكنــه أعــرب   
ــت املناســب إىل      ــا يف الوق ــك عملي ــرجم ذل ــه يف أن يت ــن أمل ع
اقتــراع باإلجيــاب يف اســتفتاء ثــان جيــرى بشــأن اخلطــة. وأفــاد   

ه مـن السـابق ألوانـه جـدا تقـدمي حتليـل       وكيل األمني العـام بأنـ  
مفصل لكمية املعلومات اليت أتيحت للشعب أثناء إجراء محلـة  
االستفتاء، وأشار مـع ذلـك إىل أن مثـة شـواغل متعلقـة مبسـألة       
إتاحــة ســبل الوصــول إىل وســائط اإلعــالم لشخصــيات دوليــة  
من األمـم املتحـدة واالحتـاد األورويب أثارهـا املستشـار اخلـاص       

  زعيم القربصي اليوناين.  مع ال

كيل األمني العـام أيضـا بأنـه، يف االسـتفتاءين،     ووأفاد   
ــاق التأســيس بنســبة      ــانيون اتف ــض الســكان القبارصــة اليون رف

ــل    ٧٥,٨٣ ــة مــن األصــوات مقاب ــة يف  ٢٤,١٧يف املائ يف املائ
حني أن السكان القبارصة األتراك وافقـوا علـى خطـة التسـوية     

يف املائـة. وبالتـايل لـن     ٣٥,٠٩قابـل  يف املائة م ٦٤,٩١بنسبة 
يــدخل اتفــاق التأســيس حيــز النفــاذ نظــرا ألن اخلطــة تقتضــي   

  موافقة اجلانبني.

ــرم         ــام حيت ــني الع ــام، أن األم ــني الع ــل األم وذكــر وكي
النتــائج الــيت أســفر عنــها االســتفتاءان، وأنــه يأســف يف الوقــت  

ية، ذاته لضياع فرصة فريـدة وتارخييـة لتسـوية املشـكلة القربصـ     
وتوحيـــد قـــربص يف موعـــد مناســـب النضـــمامها إىل عضـــوية 
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أيار/مـايو. وال يـزال األمـني العـام علـى       ١االحتاد األورويب يف 
اقتنــاع بــأن اخلطــة املقدمــة متثـِّـــــل حــال توفيقيـــــا عــادال قــابال   
للتطبيق ودقيقـا يف توازنـه. ويأمـل األمـني العـام يف أن تتوصـل       

بـالرغم مـن ذلـك، إىل رأي خمتلـف      الطائفة القربصية اليونانية،
عنــدما حيــني الوقــت املناســب، بعــد أن جتــري تقييمــا متعمقــا    

واقـــــب احملتمـــــل أن تترتـــــب عليـــــه. وواقعيـــــا لقرارهـــــا وللع
الوقت نفسه يشيد األمني العـام بقـرار القبارصـة األتـراك،      ويف

الذين وافقوا على اخلطـة بـالرغم مـن التضـحيات الكـبرية الـيت       
لنسـبة للكـثريين منـهم وهـو يأسـف عـن أسـفه        تترتب عليهـا با 

ألن القبارصــة األتــراك لــن يتمتعــوا علــى قــدم املســاواة بفوائــد  
 أيـــار/ ١األورويب ابتــداء مــن    االنضــمام إىل عضــوية االحتــاد   

. وختم وكيل األمني العام بقوله إن األمـني العـام   ٢٠٠٤ مايو
بــدأ يفكــر تفكــريا متأنيــا يف مضــاعفات نتيجــة االســتفتاءين       

ــه       ب ــه بالنســبة للمســتقبل، وإن ــا تعني ــم املتحــدة وم النســبة لألم
سوف يقـدم تقريـرا مكتوبـا مفصـال إىل جملـس األمـن يتضـمن        

  .)١٤(استنتاجاته يف الوقت املناسب

، قــدم األمــني العــام تقريــرا ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٢٨ويف   
تضـمن   )١٥(عن مهمة املساعي احلميـدة الـيت قـام ـا يف قـربص     

ــذ    ملخصــا تفصــيليا للج ــة حلــل مشــكلة قــربص من هــود املبذول
ــا  دة البــــــدء يف املفاوضــــــات املــــــؤرخ  االتفــــــاق علــــــى إعــــ

ــن   ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ١٣ ــثالث م ــك املراحــل ال ، مبــا يف ذل
املفاوضات املؤدية إىل وضع الصـيغة النهائيـة للتسـوية الشـاملة     
ملشكلة قربص. وقدم التقرير عرضا للتحسينات الـيت أصـبحت   

ــيغتها النهائ  ــة بصـ ــةاخلطـ ــورات   يـ ــتعرض التطـ ــمنها، واسـ تتضـ
ــيت ــة خلطــة      ال ــرة مــا بــني وضــع الصــيغة النهائي حــدثت يف الفت

__________ 

  )١٤(  S/PV.4954 ٥ و ٤، الصفحتان.  

  )١٥(  S/2004/437.  

ــارس  ٣١التســوية يف بورغنســتوك يف   وإجــراء  ٢٠٠٤آذار/م
  نيسان/أبريل. ٢٤االستفتاءين يف قربص يف 

وذكر األمني العام أن نتيجـة االسـتفتاءين متثـل فرصـة       
إن قـرار القبارصـة    ضائعة أخرى حلل املشكلة القربصية. وقال

اليونانيني رفض اخلطة هو قرار مـن الواجـب احترامـه، ولكنـه     
ــة كـــربى جلهـــود الســـالم، وإن    ــرار ميثـــل انتكاسـ قـــال إن القـ
الشـــعب القربصـــي اليونـــاين قـــد يـــود الـــتفكري يف انعكاســـات 
تصويته يف الفترة املقبلة. وأضاف أنه حـري مبجلـس األمـن أن    

ة شواغل القبارصـة اليونـانيني   يكون على أهبة االستعداد ملعاجل
بشأن األمن، وتنفيـذ اخلطـة، الـيت جيـب التعـبري عنـها بوضـوح        
ــام بقـــرار       ــني العـ ــه، رحـــب األمـ ــت نفسـ ــم. ويف الوقـ وحسـ
ــراك قــد     القبارصــة األتــراك، وأكــد أن تصــويت القبارصــة األت
قــوض كــل املــربرات للضــغط علــيهم أو عــزهلم، وأعــرب عــن  

س، مـع عـدم مـنح االعتـراف     أمله أن يكون بوسع أعضاء ال
باالنفصال أو املساعدة عليه بأي حال، أن يضربوا مثـاال قويـا   
جلميع الدول على التعـاون، سـواء علـى الصـعيد الثنـائي أو يف      
املنظمات الدولية، علـى رفـع القيـود والعراقيـل غـري الضـرورية       
اليت يترتب عنها عزل القبارصة األتراك وعرقلـة تقـدمهم، مـن    

ار أن هــذا التــدبري يتوافــق وأحكــام قــراري جملــس  منطلــق اعتبــ
ــن  ــني  ١٩٨٤( ٥٥٠ ) و١٩٨٣( ٥٤١األمـ ــص األمـ ). وخلـ

العــام إىل أنــه لــيس هنــاك أي أســاس واضــح الســتئناف بعثتــه   
للمساعي احلميدة يف ظل استمرار املـأزق احلـايل. وأعلـن أنـه،     
بـــالنظر إىل احلـــد الفاصـــل يف اجلهـــود املبذولـــة حلـــل مشـــكلة  

سـيجري استعراضــا كـامال ألنشــطة السـالم الــيت    قـربص، فإنــه  
اضطلعت ا األمم املتحـدة يف قـربص، يـتم إجنـازه يف غضـون      
ــوم       ــوة ومفه ــة ومســتوى الق ــك الوالي ــا يف ذل ــة أشــهر، مب ثالث

  تشغيل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص.  

ــدى         ــى م ــام إن الطــرفني وجــدا، عل ــني الع ــال األم وق
ــة خـــالل أ  ــعوبة يف  اجلهـــود املبذولـ ــوام ونصـــف، صـ ــة أعـ ربعـ
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االتفاق على نقط أساسية، وتركا لألمم املتحـدة يف كـثري مـن    
األحيان مهمـة حتريـك العمليـة إىل األمـام. وأعـرب عـن أسـفه        
ألنه مل يتأت للطرفني نفسهما االتفاق علـى مزيـد مـن األمـور     
وألن بعض املشاركني يف املفاوضات قاموا جبهـود ضـئيلة مـن    

ب لتقبـل حـل تـوفيقي. وأعـرب األمـني العـام       أجل يئـة الشـع  
ــة      ــه اخلطــة إىل عام ــدمت ب ــذي ق ــق إزاء األســلوب ال عــن القل
الشعب، وال سيما يف جانب من اجلـانبني. وقـال إنـه يف حـني     
ثبت أن بلوغ تسوية شاملة أمر بعيد املنـال، حتققـت إجنـازات    
رئيسية يف فترة املفاوضـات متثلـت يف أن العقبـات الـيت حالـت      

آلن دون ختطي املبادرات القربصية عتبـة العموميـات قـد    حىت ا
مت التغلب عليها. ورغـم أن اخلطـة صـارت، إثـر االسـتفتاءين،      
الغية من الناحية القانونية،، ارتأى األمني العام أن اخلطـة هـي   
مبثابة اقتراح تسوية شاملة ومتوازنـة بعنايـة، وجـاهزة للتنفيـذ،     

طلـع إليـه والـذي ميكـن     وما زالت األسـاس الوحيـد املمكـن الت   
  التسوية.    للقبارصة االعتماد عليه من أجل حتقيق

 حزيـــــــران/ ٨، املعقـــــــودة يف ٤٩٨٦ويف اجللســـــــة   

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤ يونيــه
ويف اجللســـة، الـــيت  .)١٥(٢٠٠٤أيار/مـــايو  ٢٨العـــام املـــؤرخ 

من املستشـار  يدل فيها بأي بيان، استمع الس إىل إحاطة  مل
اخلاص لألمني العـام بشـأن قـربص، عـرض فيهـا تقريـر األمـني        
العام. فقال إنه رغم أن احملصلة النهائية لبعثة املساعي احلميـدة  
مل تكن ناجحة، فقد حتقق الكثري مـن املنجـزات وينبغـي البنـاء     
ــرص جنــاح املصــاحلة وإعــادة      ــاء علــى ف عليهــا مــن أجــل اإلبق

الس له دور هام عليه أن يؤديـه يف  التوحيد يف املستقبل وإن 
هذا الصدد. وقال املستشار اخلـاص أيضـا إن األمـني العـام قـد      

، )١٦(تلقى رسالة من اجلانب القربصي اليوناين يف اليوم السـابق 
  .)١٧(تتضمن تعليقات على تقرير األمني العام

 حزيـــــران/ ١١، املعقـــــودة يف ٤٩٨٩ويف اجللســـــة   

جــدول أعمالــه تقريــر األمــني   ، أدرج الــس يف٢٠٠٤ يــهيون
 أيــار/ ٢٦حــدة يف قــربص املــؤرخ  العــام عــن عمليــة األمــم املت 

الــذي قــال األمــني العــام فيــه إن وجــود قــوة    )١٨(٢٠٠٤ مــايو
يزال ضروريا، لعدم وجود تسـوية   األمم املتحدة يف اجلزيرة ال

شاملة. وأوصى بأن ميدد جملس األمن واليـة القـوة لفتـرة سـتة     
حــني أن األمانــة العامــة ســتجري استعراضــا أشــهر أخــرى، يف 

 ــتويا ــة القـــــوة ومســـ ــوة  لواليـــ ــوم العمليـــــات يف قـــ ا ومفهـــ
  املتحدة.    األمم

ــن باكســتان       ــات ممثلــو كــل م  ، واجلزائــر،وأدىل ببيان

 العظمــــى لربيطانيـــا  املتحـــدة  واململكـــة  وشـــيلي،  ورومانيـــا، 

ــدا ــمالية، وأيرلنـ ــة املتحـــدة والواليـــات الشـ ــه. األمريكيـ  ووجـ

 مــن مقــدم قــرار مشــروع إىل الــس انتبــاه) الفلــبني( الــرئيس

 ممثلــي مــع اجتمــع بأنــه الــرئيس وأفــاد .)١٩(املتحــدة اململكــة

الذين أكدوا أم يتمسكون مبـواقفهم املعروفـة إزاء    راف،األط
أعمـــال الـــس. وطـــرح مشـــروع  البنـــد املـــدرج يف جـــدول 

بعــد ذلــك للتصــويت واعتمـد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   القـرار 
قـــرر بــه الـــس مجلــة أمـــور منـــها   )، الــذي  ٢٠٠٤( ١٥٤٨

  يلي:  ما
__________ 

  )١٦(  S/2004/464   وقــد رد األمــني العــام علــى رئــيس قــربص برســالة .
) قـال فيهـا إنـه يتمسـك     S/2004/493حزيران/يونيه ( ١٥مؤرخة 

  بتقريره متسكا تاما.

  )١٧(  S/PV.4986 ٤ و ٣، الصفحتان.  

  )١٨(  S/2004/427.  

  )١٩(  S/2004/484.  
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قـرر متديـد واليـة قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قــربص           
وأن ينظـر يف   ٢٠٠٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٥لفترة أخرى تنتهي يف 

توصيات األمني العـام الـواردة يف استعراضـه لقـوة األمـم املتحـدة والبـدء        
  واحد من تاريخ استالمها؛  بتنفيذها يف غضون شهر 

ــى أن       ــة عل وحــث اجلانــب القربصــي التركــي والقــوات التركي
تبقــى مــن قيــود مفروضــة علــى قــوة األمــم   يلغيــا بــدون تــأخري مجيــع مــا

املتحدة، وطالبهما بإعادة الوضـع العسـكري السـابق الـذي كـان سـائدا       
  ؛  ٢٠٠٠  يونيه حزيران/ ٣٠ ستروفيليا قبل يف

  القرار.    ام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذاعوطلب إىل األمني ال  

وتكلــم ممثــل اململكــة املتحــدة بعــد التصــويت فرحــب   
ــراء      ــام إجـ ــني العـ ــرار األمـ ــد قـ ــاع، وأيـ ــرار باإلمجـ ــاذ القـ باختـ

. ورحـب ممثـل   )٢٠(استعراض شـامل لـدور قـوة األمـم املتحـدة     
الواليــات املتحــدة بكــون الــس، باعتمــاده ذلــك القــرار، قــد  

ا سيتصـرف مبوجبـه بشـأن توصـيات األمـني      وضع خمططا زمني
العـام، وال سـيما يف ضـوء الظـروف املـتغرية وحمدوديـة املــوارد       
املتاحة لعمليات حفظ السالم. وتكلم ممثـل الواليـات املتحـدة    
أيضا بشأن تقرير األمني العام عن بعثتـه للمسـاعي احلميـدة يف    

فــأعرب عــن أســف وفــد بلــده لنتــائج االســتفتاءين    )٢١(قــربص
ن خطــة التســوية الشــاملة. وأعــرب أيضــا عــن تأييــد وفــد  بشــأ

بلــده الصــادق لالســتنتاجات الــواردة يف التقريــر، مبــا يف ذلــك  
حتلــيالت أصــوات القبارصــة اليونــانيني والقبارصــة األتــراك.       
وأعرب عن موافقة وفد بلده على التوصـية الـواردة يف التقريـر    

نفصـال  بأن يتقدم جملس األمـن، مـع عـدم مـنح االعتـراف باال     
أو املســاعدة عليــه بــأي حــال مــن األحــوال، مجيــع الــدول يف    
ــيت        ــري الضــرورية ال ــود واحلــواجز غ ــة القي ــدف إزال  ــاون التع
تؤدي إىل عزل القبارصة األتراك وإعاقـة تطـورهم. واتفـق مـع     

__________ 

  )٢٠(  S/PV.4989،  ٢الصفحة.  

  )٢١(  S/2004/437.  

تقيــيم األمــني العــام علــى أن ذلــك التحــرك يتســق مــع قــراري   
. )٢٢( )١٩٨٤( ٥٥٠ ) و١٩٨٣( ٥٤١جملـــــــــس األمـــــــــن  

وأعرب متكلمون آخـرون عـن تأييـدهم لتوصـية األمـني العـام       
بإزالة القيود واحلواجز غري الضرورية املفروضـة علـى السـكان    

ــال    ــع إيـ ــراك مـ ــة األتـ ــرارين   القبارصـ ــب للقـ ــار الواجـ ء االعتبـ
  .  )٢٣()١٩٨٤( ٥٥٠ ) و١٩٨٣(  ٥٤١

ــده      ــد بلـ ــن حتفظـــات وفـ ــتان عـ ــل باكسـ وأعـــرب ممثـ
ــالقرار امل   ــق ب ــا يتعل ــه كــان   الشــديدة يف م عتمــد، مشــريا إىل أن

ينبغي للمجلس أن يصوت على جمرد التمديد الفين ملـدة ثالثـة   
أشهر، لكـي يـتمكن الـس مـن أن يتصـرف وفقـا ملـا يـرد يف         
استعراض األمني العام. وعالوة على ذلك، قـال إن وفـد بلـده    
يرى أن إدراج فقرة حتث الطرف القربصـي التركـي والقـوات    

يع ما تبقى مـن قيـود مفروضـة علـى قـوة      التركية على إلغاء مج
األمم املتحدة، وإعادة الوضـع العسـكري القـائم يف سـتروفيليا     
غيــر القــرار مــن كونــه اقتراحــا إجرائيــا إىل اقتــراح موضــوعي   
وأنه كان ينبغي للمجلس أن ينتـهج جـا أكثـر توازنـا. وقـال      
إن وفد بلده حيث اتمع الدويل على اختاذ إجراءات ملموسـة  

ــاء العزلــة االقتصــادية الــيت تعــاين منــها طائفــة القبارصــة         إل
األتراك، ويرى أن تضمني القـرار فقـرة ترحـب بتقريـر األمـني      
العـــــام كـــــان ميكـــــن أن تكـــــون ســـــبيال إىل إظهـــــار ذلـــــك 

. وذكـر ممثـل اجلزائـر أن وفـد بلـده كـان يفضـل        )٢٤(اإلنصاف
  .)٢٥(أن يكون مشروع القرار نصا فنيا حبتا

  
__________ 

  )٢٢(  S/PV.4989 ٤، الصفحة.  

ــفحة     )٢٣(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحتان   ٤املرجــ ــيلي)، والصــ    ٦ و ٥(شــ

  (اجلزائر ورومانيا).

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٦٨القرار   

ــته   تشـــرين األول/ ٢٢املعقـــودة  ٥٠٦١يف جلسـ

  ٢٠٠٤أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٠٦١يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

األمـــني العـــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف قـــربص املـــؤرخ  
ــد أوصــى ا )٢٦(٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٢٤ ــام يف  . وق ألمــني الع

تقريــره، وفقــا للنتــائج الــيت توصــل إليهــا اســتعراض الواليــة        
ومستويات القوة ومفهوم عمليات قوة األمم املتحدة، بـإجراء  

يف املائــة  ٣٠ختفـيض يف قـوام العنصـر العسـكري للقـوة بنحـو       
ملراعاة تغري الظـروف. وإضـافة إىل ذلـك، أوصـى بزيـادة عـدد       

بقـاء علـى القـوة يف حـدود القـوام      أفراد الشرطة املدنية، مع اإل
املـــأذون بـــه حاليـــا، وتعزيـــز عنصـــر البعثـــة املتعلـــق بالشـــؤون  
السياسية واملدنيـة. وأعلـن األمـني العـام أيضـا عـن عزمـه علـى         
إجراء استعراض آخر قبل اية فترة الوالية املقبلـة يف منتصـف   

  .  ٢٠٠٥عام 

وأدىل ببيانــــات ممثلــــو كــــل مــــن االحتــــاد الروســــي،   
تان، واململكة املتحـدة، والواليـات املتحـدة. ويف بدايـة     وباكس

اجللســة، وجــه الــرئيس (اململكــة املتحــدة) انتبــاه الــس إىل       
. وأشـار الـرئيس   )٢٧(مشروع قـرار مقـدم مـن اململكـة املتحـدة     

ــذين أكــدوا متســكهم      ــه اجتمــع مــع ممثلــي األطــراف، ال إىل أن
ول أعمــال مبــواقفهم املعروفــة جيــدا إزاء البنــد املــدرج يف جــد 

الس. وبعد ذلـك طـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعتمـد       
)، الـــذي قـــرر بـــه ٢٠٠٤( ١٥٦٨باإلمجـــاع بوصـــفه القـــرار 

  الس مجلة أمور منها ما يلي:
__________ 

  )٢٦(  S/2004/756.  

  )٢٧(  S/2004/829.  

أيد توصيات األمني العام بـتـعديل مفهـوم العمليـات ومسـتوى      
  ؛  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ٢٤لنحو الوارد يف تقريره املؤرخ القوة، على ا

ومدد والية قوة األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص لفتـرة        
  ؛  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٥أخرى تنتهي يف 

وحـــثَ اجلانــب القربصــي التركــي والقــوات التركيــة علــى أن     
يلغيــا بــدون تــأخري مجيــع مــا تبقــى مــن قيــود مفروضــة علــى قــوة األمــم   

 عليــــه يف املتحــدة، وطالبــهما بـإعـــادة الوضــع العســكري إلـــى مــا كــان 
  .٢٠٠٠  يونيه حزيران/ ٣٠ستروفيليا قبل 

وتكلم ممثل الواليات املتحـدة بعـد التصـويت، فأشـار       
ــظ الســالم، ورحــب بكــون      ــات حف ــدة لعملي ــوارد املقي إىل امل
القرار يصادق على توصية األمني العام خبفـض مسـتوى القـوة    

ــبة  ــة ٣٠بنسـ ــدة   )٢٨(يف املائـ ــات املتحـ ــثال الواليـ ــرب ممـ . وأعـ
كستان عما يساور وفدي بلديهما مـن شـعور خبيبـة األمـل     وبا

ألن الــس مل يصــادق حــىت اآلن علــى تقريــر مهمــة املســاعي  
وتوصـيته برفـع    )٢٩(احلميدة اليت قام ا األمـني العـام يف قـربص   

. ورأى )٣٠(القيــود املفروضــة بــال داع علــى القبارصــة األتــراك  
ــرار خيــص     ــرى ان الق ــده ي ــد بل ــل باكســتان أن وف ــذكر  ممث بال

)، وأن القرار كان ينبغـي أن يشـري إىل   ١٩٩٩( ١٢٥١القرار 
أن فريــق االســتعراض التــابع لألمانــة العامــة تشــاور مــع مجيــع   
األطراف ذات الصلة يف اجلزيرة، فضـال عـن الـدول الضـامنة،     

ــوة    ــة القـ ــد واليـ ــراح متديـ ــات واقتـ ــوم العمليـ ــول مفهـ . )٣١(حـ
بلـده علـى أمهيـة     وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن موافقة وفد

يئة بيئة مواتية لتجديـد عمليـة املفاوضـات، مبـا يف ذلـك عـن       
طريق إقامة عالقات اقتصادية بني الطائفتني القربصيتني، وعـن  

__________ 

  )٢٨(  S/PV.5061 ، ٣ و ٢الصفحتان.  

  )٢٩(  S/2004/437.  

  )٣٠(  S/2005/591 ، ــفحتان ــدة)؛   ٣ و ٢الصــــــ ــات املتحــــــ (الواليــــــ
  (باكستان). ٣  والصفحة

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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تــــرام أحكــــام قــــراري جملــــس األمــــن اعتقــــاده بوجــــوب اح
. )٣٢() احترامـــــــا شـــــــديدا ١٩٨٤( ٥٥٠ ) و١٩٨٣( ٥٤١

د بلــده ألن وأعــرب ممثــل اململكــة املتحــدة عــن خيبــة أمــل وفــ 
القبارصة األتراك، بعد أن صوتوا لصاحل التسويــــة، مل حيصـلوا   
حىت اآلن على فائـدة تـذكر وقـال إن حكومـة بلـده مـا زالـت        
ملتزمــة بوضــع حــد لعزلــة القبارصــة األتــراك وتضــييق الفجــوة  

  .  )٣٣(االقتصادية بني الطائفتني
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٠٤القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٢٠٢يف جلســـ ــران/ ١٥املعقـــ  حزيـــ

    ٢٠٠٥  يونيه

ــة    ــودة يف ٥٢٠٢يف اجللســــ  حزيــــــران/ ١٥، املعقــــ

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٥ يونيــه
ألمـــــم املتحـــــدة يف قـــــربص، املـــــؤرخ العـــــام عـــــن عمليـــــة ا

ــايو  ٢٧ ــذي تضــمن، إىل جانــب وصــف    )٣٤(٢٠٠٥أيار/م ال
ــوة     ــا قــ ــوم ــ ــيت تقــ ــطة الــ ــة واألنشــ ــدة،  احلالــ ــم املتحــ األمــ

االســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا اســتعراض إلعــادة تشــكيل       
ــوم      ــور، إىل أن مفه ــة أم ــص االســتعراض، يف مجل ــوة. وخل الق
العمليات بصيغته املعدلة ومبا يضفيه علـى العمليـات مـن مزيـد     
ــنفس        ــأن حتــتفظ ب ــوة ب ــى التحــرك يســمح للق ــدرة عل ــن الق م

احلـايل املخفـض.   مستوى قـدرا علـى تنفيـذ واليتـها بقوامهـا      
وأوصى األمني العام بأن ميدد جملس األمـن واليـة القـوة لفتـرة     
ستة أشهر أخرى، مـع بقـاء القـوام املـأذون بـه حاليـا ومفهـوم        

  .العمليات
__________ 

  .املرجع نفسه  )٣٢(  

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

  )٣٤(  S/2005/353.  

وجه الرئيس (فرنسا) انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار       
. وأشــار الــرئيس إىل أنــه التقــى )٣٥(مقــدم مــن اململكــة املتحــدة

ــي األطــراف الــ  ــواقفهم    ممثل ــى م ــوا عل ــا زال ذين أكــدوا أــم م
املعروفـــة جـــدا حيـــال بنـــد جـــدول أعمـــال الـــس. وطـــرح   
مشروع القرار بعد ذلك للتصويت واعتمـد باإلمجـاع وبـدون    

)، الذي قرر بـه الـس   ٢٠٠٥( ١٦٠٤مناقشة بوصفه القرار 
  مجلة أمور منها ما يلي:  

قــربص  يفملتحـدة حلفـظ السـالم    قـرر متديـد واليـة قـوة األمـم ا       
  ؛  ٢٠٠٥  ديسمرب كانون األول/  ١٥لفترة أخرى تنتهي يف 

ــة إعــادة        ــب القربصــي التركــي والقــوات التركي وأهــاب باجلان
حزيران/يونيـه   ٣٠كان عليه يف ستروفيليا قبـل   الوضع العسكري إىل ما

٢٠٠٠.  
  

املعقـودة   ٥٢١١املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٢يف 

ــة يف اجل   ــودة يف ٥٢١١لســــ  حزيــــــران/ ٢٢، املعقــــ

، اليت مل يدل فيها بـأي بيـان، اسـتمع الـس إىل     ٢٠٠٥ يونيه
إحاطة مـن وكيـل األمـني العـام للشـؤون السياسـية. قـدم فيهـا         
ــا      ــا يف تركي ــيت أجراه ــوجزا للمشــاورات ال ــس م ألعضــاء ال
وقربص واليونـان حـول مسـتقبل بعثـة األمـني العـام للمسـاعي        

قــربص وذكــر وكيــل األمــني العــام، علــى اجلانــب   احلميــدة يف
اإلجيايب، يف معرض تقييمه للتطورات، أن مجيع األطراف تـود  
أن تــرى نوعــا مــن اســتئناف املســاعي احلميــدة النشــطة لألمــم  
املتحــدة وتقبــل أن تكــون خطــة التســوية الشــاملة هــي الوثيقــة 
اليت تستأنف املفاوضات على أساسها. وعلى اجلانب السـليب،  

شار إىل أن الفجـوة تبـدو واسـعة بـني اآلراء املعلـن عنـها مـن        أ
تبـدو الثقـة كـبرية     الطرفني بشأن اجلانب املوضوعي، حيث ال

__________ 

  )٣٥(  S/2005/382.  
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ن األمـني العـام يـرى أن الشـروع     أبينهما. وخلص إىل القول ب
يف عملية جديدة مكثفة قبل األوان غـري مستصـوب، وأنـه لـن     

رة ثانيـة إىل  يتحقق أي شيء إجيايب ببذل جهد جديد ينتهي مـ 
فشــل ذريــع أو إىل مــأزق حمــبط. واختــتم وكيــل األمــني العــام  
إحاطته بقوله إن األمني العام يعتقد لذلك أنه مـن احلصـافة أن   
نتقدم خبطى حذرة جدا ويعتزم إنعـام النظـر يف مسـتقبل بعثتـه     
للمساعي احلميدة يف الفترة القادمة، آخـذا يف كامـل احلسـبان    

    .)٣٦(حاطةرد فعل الس جتاه اإل
  

ــرارات    ) ٢٠٠٦( ١٦٨٧  ) و٢٠٠٥(١٦٤٢القـــــــــ

 ١٧٨٩  ) و٢٠٠٧( ١٧٥٨  ) و٢٠٠٦( ١٧٢٨  و

ــيت اختـــ ٢٠٠٧( ــن   ) الـ ــرة مـ ــن يف الفتـ ــس األمـ ذها جملـ

ــانون  ١٤حــىت  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب    ١٤ ك

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

ــات     ٥٦٩٦ و ٥٥٩٣ و ٥٤٦٥ و ٥٣٢٤يف اجللسـ
ــا   )٣٧(٥٨٠٣ و ــرارات باإلمجـــ ــس قـــ ــذ الـــ ــدون اختـــ ع وبـــ

، ومــدد ــا واليــة القــوة ملــدة ســتة أشــهر أخــرى،   )٣٨(مناقشــة
__________ 

  )٣٦(  S/PV.5211 ، ٦ و ٥الصفحتان.  

 حزيــــران/ ١٤  و ٢٠٠٥كــــانون األول/ديســـمرب   ١٤عقـــدت يف    )٣٧(  

 حزيـران/  ١٥  و ٢٠٠٦كانون األول/ديسـمرب   ١٥  و ٢٠٠٦  يهيون

  .٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤  و ٢٠٠٧نيه يو

ــرارات   )٣٨(    ١٧٢٨ و )٢٠٠٦( ١٦٨٧ و )٢٠٠٥( ١٦٤٢القـــــــــ

ــت ٢٠٠٧( ١٧٨٩ ) و٢٠٠٧( ١٧٥٨ و )٢٠٠٦( ). وكانـــــ
 ١٧٢٨ ) و٢٠٠٦( ١٦٨٧مشاريع القرارات املقابلة للقـرارات  

 S/2006/978 و S/2006/393) (٢٠٠٧( ١٧٥٨ ) و٢٠٠٦(
) مقدمــة مــن االحتــاد الروســي والصــني وفرنســا      S/2007/353 و

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والواليـات     
شـاريع القـرارات األخـرى فكانـت قـد      املتحـدة األمريكيـة. أمـا م   

  أُعدت يف سياق مشاورات الس السابقة.

وذلك باالستناد إىل التوصيات الواردة يف تقـارير األمـني العـام    
  .  )٣٩(عن قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص

وأفــاد األمــني العــام يف تقــاريره بــأن احلالــة يف قــربص     
عن اعتقـاده بـأن   تزال تتسم باالستقرار. ومع ذلك، أعرب  ال

التوصل إىل تسوية شاملة هو وحده الـذي مـن شـأنه أن يضـع     
ــل هــذه      ــة عــدم وجــود مث حــدا للمشــكلة القربصــية. ويف حال
التســوية، يظــل وجــود قــوة األمــم املتحــدة ضــروريا. ولــذلك، 
فإن األمني العـام أوصـى بتمديـد واليـة القـوة ملـدة سـتة أشـهر         

م يف تقاريره حملـة عامـة   أخرى. وأدرج األمني العام أيضا بانتظا
عن أنشطته يف إطار بعثة املساعي احلميدة اليت يقوم ـا. ففـي   

ــؤرخ   ــره امل ــانون األول/ديســمرب   ١تقري ــن  ٢٠٠٦ك ــغ ع ، أبل
ــه بــني اجلــانبني يف    ــه  ٨اتفــاق مت التوصــل إلي  ٢٠٠٦متوز/يولي

ــا       ــوم يف إطاره ــة ذات مســارين، تق ــورا يف عملي ــدء ف ــى الب عل
ة القضايا اليت متس احلياة اليومية للشـعبني،  اللجان الفنية مبناقش

ــة القضـــايا        ــة عاملـــة مبناقشـ ــع قيـــام أفرقـ ــك بـــالتزامن مـ وذلـ
. )٤٠(املوضوعية، مما من شأنه أن يسهم يف إجياد تسـوية شـاملة  

الالحقــة، أعــرب األمــني العــام عــن أســفه لعــدم     ويف التقــارير
  .)٤١(إحراز تقدم يف تنفيذ االتفاق

ئيس إىل أنــه التقــى مبمثلــي ويف كــل جلســة، أشــار الــر  
األطراف، الذين أكدوا متسـكهم مبـواقفهم املعروفـة جيـدا إزاء     
ــس يف       ــاب ال ــس. وأه ــال ال ــدرج يف جــدول أعم ــد امل البن

ــيت   ــرارات ال ــم    اختــذهاالق ــوة األم ــة ق ــده والي ، إضــافة إىل متدي
املتحدة لفترات ستة أشهر متعاقبة، باجلانب القربصـي التركـي   

ية إعادة الوضع العسـكري القـائم يف سـتروفيليا    والقوات الترك
__________ 

  )٣٩(  S/2005/743 و Corr.1 و S/2006/315 و S/2006/931 
  .S/2007/699 و S/2007/328 و

  )٤٠(  S/2006/931.  

  )٤١(  S/2007/328 و S/2007/699.  
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. وبـدءا مـن     ٢٠٠٠حزيران/يونيـه   ٣٠إىل ما كان عليه قبـل  
ــرار  ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٨الق كــانون األول/ديســمرب   ١٥) امل
ــيت    ٢٠٠٦ ــة الـ ــل للعمليـ ــده الكامـ ــن تأييـ ــس عـ ــرب الـ ، أعـ

ــه  ٨اســتهلت مبوجــب االتفــاق املــؤرخ    ،)٤٢(٢٠٠٦متوز/يولي
املرحلة التحضـريية يف وقـت مبكـر مـن أجـل       ودعا إىل إكمال

اعي احلميـــــدة الكاملـــــة يف أقـــــرب اســـــتئناف عمليـــــة املســـــ
)، املــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٨ القــــــرار ممكــــــن. ويف وقــــــت

)، ٢٠٠٧( ١٧٨٩، والقــــــــرار ٢٠٠٧حزيران/يونيــــــــه  ١٥
، الحظ الـس مـع   ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤املؤرخ 

أهـاب بــاألطراف  القلـق عـدم إحـراز تقـدم يف تلـك العمليـة، و      
مجيعها أن تشـارك علـى الفـور مشـاركة بنـاءة يف اجلهـود الـيت        
تبذهلا األمم املتحدة. وأكد الس من جديد أيضـا أن الوضـع   
الراهن غري مقبول، وأن املفاوضات بشأن حـل سياسـي ـائي    

__________ 

  )٤٢(  S/2006/572.  

ملشكلة قربص قد ظلت يف طريق مسـدود ملـدة طويلـة للغايـة.     
أن يشــتركا يف مشــاورات مــع وأهــاب الــس باجلــانبني أيضــا 

  القوة بشأن تعيني حدود املنطقة العازلة.  

ويف اثنــتني مــن اجللســات، أدىل ممثــل اليونــان ببيــام.   
، أعرب املمثـل عـن أسـف وفـد بلـده ألن      ٥٤٦٥ففي اجللسة 

يوجـــه رســـالة واضـــحة وقويـــة     ) ال٢٠٠٦( ١٦٨٧القـــرار 
بشــكل كــاف بشــأن أســاس ونطــاق وأهــداف جهــود األمــم    

حـــدة مـــن أجـــل إجيـــاد تســـوية عادلـــة ودائمـــة ملشـــكلة        املت
، أعرب عـن تقـدير بلـده لقـوة     ٥٥٩٣. ويف اجللسة )٤٣(قربص

ــة العامـــة       ــربص ولألمانـ ــالم يف قـ ــظ السـ ــدة حلفـ ــم املتحـ األمـ
  .)٤٤(إلسهامهما يف احملافظة على االستقرار يف اجلزيرة

__________ 

  )٤٣(  S/PV.5465 ٣، الصفحة.  

  )٤٤(  S/PV.5593 ٣و  ٢، الصفحتان.  

    
  البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة - ٣٠

  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك    -ألف 

 ٤٩٩٧لســة اجلالــرئيس يف  الــذي أدىل بــه  بيــانال  

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٥املعقودة يف 

موجهـة إىل   ٢٠٠٤شـباط/فرباير   ١٩رسالة مؤرخـة  ب  
رئــيس جملــس األمــن، أحــال األمــني العــام إىل الــرئيس التقريــر   
ــذ اتفــاق      ــل الســامي لتنفي اخلــامس والعشــرين املقــدم مــن املمث

وأفـاد املمثـل السـامي يف     .)١(لسالم املتعلق بالبوسنة واهلرسـك ا
ــة       ــل يف كفال ــه األمســى املتمث ــا دف ــا زال ملتزم ــه م ــر بأن التقري
وضع البوسنة واهلرسك بشكل ال رجعة فيـه علـى الطريـق إىل    

وأن أولوياتـه تركـز علـى     ،كيان الدولـة وإىل االحتـاد األورويب  
__________ 

  )١(  S/2004/126. 

العدالـة  ”- االقتصـادي   ترسيخ سيادة القانون ودفع اإلصالح
إىل األمـــام، مـــع املضـــي قـــدما يف زيـــادة   - “وفـــرص العمـــل

حتســني أداء مؤسســات احلكــم الرئيســية وفاعليتــها يف البوســنة 
أبلغ املمثل السـامي، يف مجلـة أمـور، يف مـا يتعلـق      و ،واهلرسك

بواليـــة مكتبـــه، عـــن إحـــراز تقـــدم حمـــدود يف عـــدة جمـــاالت   
القـانون، وسياسـة الضـرائب     رئيسية، ومشل ذلك جمـال سـيادة  

غري املباشرة، وإصالح شؤون الدفاع واالستخبارات، وإنشـاء  
إضـــافة إىل ذلـــك، أفـــاد بـــأن ودائـــرة جـــرائم احلـــرب احملليـــة. 

ــة    ــادة حمليــ ــية مــــن أجــــل االنتقــــال إىل قيــ األهــــداف الرئيســ
للمسؤوليات يف ما يتعلق حبق الالجئني يف العودة قد حتققـت،  

فرقة العمل املعنية بـالتعمري والعـودة يف    وأنه من املمكن إغالق
ــت واليتـــها بنجـــاح.       ــامي، بعـــد أن أمتـ ــب املمثـــل السـ مكتـ

ــا ويف ــاخ السياســـي،   مـ ــريتعلـــق باملنـ ــامي أن  ذكـ املمثـــل السـ
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التـوازي   وتـدمي العالقات يف االئتالف احلاكم ال تزال متوترة، 
على أساس االنتماء العرقي، بـالرغم مـن التغـيريات الدسـتورية     

مت وضعها موضع التطبيق منذ عـامني. وإضـافة إىل ذلـك،     اليت
متيزت الفترة املشمولة بالتقرير حبدوث مناوشات سياسية بـني  
احلكومة واملعارضة، وذلك قبل االنتخابـات البلديـة الـيت كـان     

 فــاد. وأ٢٠٠٤مــن املقــرر إجراؤهــا يف تشــرين األول/أكتــوبر  
ــة الشــرطة التابعــة لالحتــاد األورويب و   ــأن بعث كــذلك براجمهــا  ب

الراميـــة إىل وضــع ترتيبــات مســتدامة يف جمــال أعمــال الشــرطة 
حتت سـيطرة البوسـنة واهلرسـك ومتماشـية مـع أفضـل املعـايري        
ــة والدوليــة أصــبحت اآلن مســة راســخة مــن مســات        األوروبي
الشرطة يف البوسنة واهلرسك. وأبلغ املمثل السـامي أيضـا عـن    

تتعـرض هلـا عمليـة منــح      تزايـد عـدد التحـديات القانونيـة الـيت    
شهـــادة األهليــة للشــرطة، الــيت اضــطلعت ــا قــوة الشــرطة        
ــنة       ــم املتحــدة يف البوس ــة األم ــن بعث ــة بوصــفها جــزءا م الدولي

ــر   ــة فتــ ــىت ايــ ــك، حــ ــانون األول/ واهلرســ ــها يف كــ  ة واليتــ

. وأفـاد بـأن تلـك التحـديات ميكـن أن تـؤدي       ٢٠٠٢ ديسمرب
لوا علـى شـهادة األهليـة    إىل عودة أفراد الشرطة الـذين مل حيصـ  

مــن قــوة الشــرطة الدوليــة إىل عملــهم. ورأى أن هــذا يشــكل   
ديدا خطريا لألعمال اليت ضـت ا األمـم املتحـدة يف جمـال    
الشــرطة، ممــا ســيلحق ضــررا بالغــا بسمعـــة األمــم املتحــدة يف    

ســـألة تســـتدعي املالبوســـنة واهلرســـك. وأكـــد علـــى أن هـــذه 
علــى الــرغم مــن قــائال إنــه تحــدة، اهتمامــا فوريــا مــن األمــم امل

ألمــم املتحــدة يف هــذه املســألة، التماســه للمشــورة مــرارا مــن ا
  يتأت حىت اآلن العثور على حل عملي ومرض للجميع.   مل

ــته      ــال جلســ ــدول أعمــ ــن يف جــ وأدرج جملــــس األمــ
األمـــني  ، رســـالة٢٠٠٤آذار/مـــارس  ٣، املعقـــودة يف ٤٩٢٠

ــام ــذكورة أعــاله املؤرخــة   الع . )١(٢٠٠٤اط/فرباير شــب ١٩امل
واستمع الـس إىل إحاطـات قـدمها املمثـل السـامي، ووكيـل       
ــيس جملــس وزراء     ــات حفــظ الســالم، ورئ األمــني العــام لعملي
البوسنة واهلرسك، وبعدها أدىل مجيـع أعضـاء الـس ببيانـات     

ــدا (  ــثال أيرلنـ ــذلك ممـ ــاوكـ ــاد األورويب)،   متكلمـ ــم االحتـ باسـ
  .)٢(وكرواتيا

سامي يف إحاطته أن البوسنة واهلرسـك  املمثل ال وذكر  
لديها هدفان واضحان وقـابالن للتحقيـق ومهـا: االنضـمام إىل     
برنامج الشـراكة مـن أجـل السـالم التـابع ملنظمـة حلـف مشـال         
األطلسي، وبدء املفاوضـات مـع االحتـاد األورويب علـى اتفـاق      
حتقيق االستقرار واالنتسـاب. وأبـرز املوقـف اجلمـاعي اجلديـد      

ود يف جملس الوزراء، واملستوى العايل من فن احلكـم  الذي يس
وأهلية القيادة ضمن األوساط السياسـية، ولكنـه حـذر مـن أن     
عملية اإلصـالح ال تـزال معاقـة جزئيـا بسـبب جـدول أعمـال        
مثقل، وبسبب ما تبقى من نزعـة اإلعاقـة وجوانـب العجـز يف     

 وأكـد علـى أن االقتصـاد ال يـزال مثـار      ،هياكل اتفاق دايتـون 
  .)٣(قلقه الرئيسي

ــن        ــام عــ ــني العــ ــل األمــ ــديث وكيــ ــرض حــ ويف معــ
التحــديات القانونيــة الــيت تعتــرض عمليــة مــنح شــهادة األهليــة  
ــرز األمهيــة         ــة، أب ــوة الشــرطة الدولي ــا ق  ــوم ــيت تق للشــرطة ال
السياسية للمشـكلة وضـرورة التوصـل إىل حـل مبكـر. وأشـار       

الـــت إىل أن الســـلطات يف البوســـنة واهلرســـك كانـــت ومـــا ز 
ملزمة، مبوجب القانون الدويل، بتنفيذ القرارات الصـادرة عـن   
قوة الشرطة الدولية، ورأى أن دعـم الـس سـيكون لـه أمهيـة      

  .)٤(حامسة يف تذكري السلطات بتلك االلتزامات
__________ 

ــتونيا، و     )٢(   ــان إسـ ــذا البيـ ــدت هـ ــلأأيـ ــدا،  يسـ ــا، وبولنـ ندا، وبلغاريـ
مانيـــــا، وســـــلوفاكيا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورو وتركيـــــا،
وليختنشـتاين، ومالطـة،    وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا،    وسلوفينيا،
 وهنغاريا.  والنرويج،

  )٣(  S/PV.4920 ١١-٣، الصفحات. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  
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ورأى رئيس جملس وزراء البوسـنة واهلرسـك أن بلـده      
لـة بلـد   ميثل منوذجا إجيابيا لفعاليـة تـدخل اتمـع الـدويل، وحلا    

متكــن يف فتــرة مــا بعــد الصــراع أن يصــبح مشــاركا نشــيطا يف 
عملية تعزيز االستقرار على مستوى املنطقـة. وأكـد للمجلـس    

ستواصـل عمليـة اإلصـالح الكاملـة. وإضـافة       ة بلدهأن حكوم
إىل ذلك، أشار إىل قرب اسـتبدال قـوات منظمـة حلـف مشـال      

عن توقعـه   األطلسي بفرقة عمل من االحتاد األورويب، وأعرب
مشــاركة كاملــة مــن الــس يف التحديــد الــدقيق لواليــة فرقــة   

  .)٥(العمل اجلديدة

ــيت أدلــ       ــات ال ــتكلمني ويف البيان ــق معظــم امل ــا  واواف 
عقب اإلحاطـات، علـى تقيـيم املمثـل السـامي وأقـروا بالتقـدم        
احملــرز. وإضــافة إىل ذلــك، أعــرب عــدة مــتكلمني عــن قلقهــم   

اليت تواجه عملية منح شـهادة األهليـة    إزاء التحديات القانونية
ــذه     ــالنظر يف هـ ــس بـ ــام الـ ــوا إىل قيـ ــرطة، ودعـ ــباط الشـ لضـ

وأكــد عــدد مــن املــتكلمني جمــددا علــى ضــرورة        .)٦(املســألة
تكثيــف اجلهــود لتقــدمي جمرمــي احلــرب اهلــاربني، وال ســيما       
رادوفان كراديتش وراتكو مالديتش للمحاكمـة أمـام احملكمـة    

ورأى ممثــل االحتــاد الروســي  .)٧(فيا الســابقةالدوليــة ليوغوســال
مثــل الســامي  مأن الســلطات التنفيذيــة االســتثنائية املخولــة لل   

ينبغــي أن تنفــذ إال يف حــاالت اســتثنائية وباتفــاق إلزامــي       ال
__________ 

 .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

ــه،    )٦(   ــع نفســ ــفحتاناملرجــ ــي)؛   ١٧و  ١٦ الصــ ــاد الروســ (االحتــ
ــفحتان ــبانيا)؛  ١٨و  ١٧ والصـــ ــفحتان(إســـ  ٢١و  ٢٠ والصـــ

الصـفحات  و ؛(اململكـة املتحـدة)   ٢٣-٢١الصفحات و(أملانيا)؛ 
(الواليـات املتحـدة)؛    ٣١-٢٩حات الصفو(الفلبني)؛  ٢٥-٢٣

 (فرنسا). ٣٣والصفحة 

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٢٣-٢١املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحات   )٧(  
 ٢٩و  ٢٨ والصــــــفحتان(الفلــــــبني)؛  ٢٥-٢٣الصــــــفحات و

ــتان)؛  ــفحات و(باكســـ ــدة)؛  ٣١-٢٩الصـــ (الواليـــــات املتحـــ
 االحتاد األورويب). باسميرلندا، أ( ٣٥و  ٣٤ والصفحتان

 .)٨(ومسبق مع أعضـاء الـس التـوجيهي لـس تنفيـذ السـالم      

االحتـاد   باسـم االحتـاد األورويب، إن   متكلماوقال ممثل أيرلندا، 
األورويب قـد أكــد علـى اســتعداده إليفـاد بعثــة متابعـة إىل قــوة     

  .  )٩(تثبيت االستقرار التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي

وأدرج الس مـرة أخـرى يف جـدول أعمـال جلسـته        
، الرســــالة  ٢٠٠٤حزيران/يونيــــه  ٢٥، املعقــــودة يف ٤٩٩٧

بوســـنة الـــس ممثــل ال  ودعــا  .)١٠(املوجهــة مـــن األمــني العـــام  
أدىل الـــرئيس  اجللســـة. ويف اجللســـةواهلرســـك للمشـــاركة يف 

ويف مجلــة مــا أورده الــس  ،)١١((الفلــبني) ببيــان باســم الــس
  يف البيان أنه:

إىل قراراتـه ذات الصـلة وتأييـده لالتفـاق اإلطـاري العـام        أشار  
  للسالم يف البوسنة واهلرسك؛

اق األمـم املتحـدة   تأكيد األساس القـانوين الـوارد يف ميثـ    وأعاد  
  والذي أُسندت مبوجبه الوالية إىل قوة الشرطة؛  

أن عملية املصادقة قد نفذت عمال بواليـة قـوة الشـرطة     وأكد  
  ويؤيد هذه العملية تأييدا تاما؛  

عن قلقـه إزاء تقـاعس السـلطات املختصـة يف البوسـنة       وأعرب  
  ملصادقة؛  واهلرسك عن اختاذ اإلجراءات الواجبة لتنفيذ قرارات رفض ا

ــام    وأهــاب   ــذ الت بســلطات البوســنة واهلرســك أن تكفــل التنفي
جلميــع القــرارات الصــادرة عــن قــوة الشــرطة وإــاء خدمــة األشــخاص    
الذين رفضت قوة الشرطة املصـادقة علـى صـالحيتهم، واسـتبعاد هـؤالء      
األشخاص من العمـل، ال حاليـا وال مسـتقبال، يف أي وظيفـة داخـل أي      

  نفاذ القانون يف البوسنة واهلرسك.  وكالة من وكاالت إ
  

__________ 

  .  ١٧و  ١٦فسه، الصفحتان املرجع ن  )٨(  

 .٣٥و  ٣٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  

  )١٠(  S/2004/126. 

  )١١(  S/PRST/2004/22. 
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٥١القرار   

ــته   متــــــــــوز/ ٩املعقــــــــــودة يف ٥٠٠١يف جلســــــــ

    ٢٠٠٤  يوليه

، املعقـــودة يف ٥٠٠١مـــن يف جلســـته جملـــس األ دعـــا  
، ممثلــــي إيطاليــــا والبوســــنة واهلرســــك ٢٠٠٤متوز/يوليــــه  ٩

ا) انتبـاه الـس   يف املناقشة. ووجه الـرئيس (رومانيـ   للمشاركة
موجهة من ممثـل   ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩إىل رسالة مؤرخة 

يرلنــدا أيرلنــدا، حييــل ــا رســالة موجهــة مــن وزيــر خارجيــة   أ
ورئــــيس جملــــس االحتــــاد األورويب، تتعلــــق بــــاعتزام االحتــــاد  
األورويب بــدء بعثــة لالحتــاد بعــد اختــاذ منظمــة حلــف مشــال        

قــوة حتقيــق االســتقرار يف األطلســي (النــاتو) قــرار إــاء مهمــة  
 .)١٢(٢٠٠٤البوســــنة واهلرســــك يف كــــانون األول/ديســــمرب 

وطرح بعـد ذلـك للتصـويت مشـروع قـرار مقـدم مـن االحتـاد         
الروســي، وإســـبانيا، وأملانيـــا، وإيطاليـــا، ورومانيـــا، وفرنســـا،  

واعتمـد   ،)١٣(واململكة املتحـدة، والواليـات املتحـدة األمريكيـة    
ــدون مناقشــة بوصــ   ــرار باإلمجــاع وب )، ٢٠٠٤( ١٥٥١فه الق

ــهالــذي قــرر  الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن    ب
  :ما يلي ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها

ــدقيق بالتزاماــا مبوجــب االتفــاق    دعــا   األطــراف إىل التقيــد ال
اإلطاري واتفاق دايتون، وأعرب عـن عزمـه علـى إبقـاء تنفيـذ االتفـاقني       

اهلرســك قيــد االســتعراض؛ ورحــب بقــرار منظمــة  واحلالــة يف البوســنة و
حلف مشال األطلسي (الناتو) إاء عملية قوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة    

  ؛  ٢٠٠٤اجلنسيات احلالية حبلول اية عام 

ورحب أيضا باعتزام االحتاد األورويب إيفـاد بعثـة تابعـة لـه إىل       
 البوســــنة واهلرســــك تتضــــمن عنصــــرا عســــكريا ابتــــداء مــــن كــــانون 

  ؛  ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

__________ 

  )١٢(  S/2004/522. 

  )١٣(  S/2004/545 . 

أذن للدول األعضاء اليت تتصـرف مـن خـالل املنظمـة املشـار      و  
ـــق  ألــف التفــاق الســالم أو بالتعــاون معهــا باإلبقــاء    - ١إليهــا يف املرفـ

لفترة مقررة إضافية مدا ستة أشهر على قوة حتقيـق االسـتقرار املتعـددة    
) ١٩٩٦( ١٠٨٨اجلنسيات على النحـو الـذي أنشـئت بـه وفقـا للقـرار       

حتــت قيـــادة وإشــراف موحديــــن، وذلــك مــن أجـــل أداء الــدور احملــــدد  
  التفاق السالم؛   ٢ألف و  - ١فــي املرفقــني 

ــدول األعضــاء و   مــن  ١١بــأن تقــوم، مبوجــب الفقــرة     أذن لل
  القــــــــرار، باختــــــــاذ مجيــــــــع التــــــــدابري الالزمــــــــة لتنفيــــــــذ املرفــــــــق 

  ه؛  ألف من اتفاق السالم وكفالة االمتثال ل - ١

أذن للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع التدابري الالزمــة، بنـاء  و  
على طلب قوة حتقيق االستقرار، إما للدفاع عـن القـوة أو ملسـاعدا يف    

  أداء مهمتها؛  

ــأن حتتــرم أمــن وحريــة تنقــل أفــراد القــوة    و   طالــب األطــراف ب
  وغريهم من املوظفني الدوليني؛  

ينبغــي أن تطبــق مؤقتــا علــى  قــرر أن اتفاقــات مركــز القــواتو  
  بعثة االحتاد األورويب املقترحة والقوات التابعة هلا. 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   

 تشـرين الثـاين/   ٢٢املعقـودة يف   ٥٠٨٥يف جلسته 

    ٢٠٠٤نوفمرب 

، ٥٠٧٥أدرج جملس األمن يف جدول أعمال جلسـته    
، رسـالة مؤرخـة   ٢٠٠٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١١املعقودة يف 

موجهـة مـن األمـني العـام إىل      ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨
رئيس جملس األمن، حييل ا التقرير السادس والعشرين املقـدم  
مــن املمثــل الســامي لتنفيــذ اتفــاق الســالم املتعلــق بالبوســنة         

تقـــدما  بـــأن املمثــل الســـامي يف تقريــره   وأفـــاد .)١٤(واهلرســك 
ــق  ملموســا  ــد حتق ــع اق ــل   يف مجي ــب املمث ــام األساســية ملكت مله

ــالح     ــانون، وإصـ ــيادة القـ ــاالت سـ ــك جمـ ــا يف ذلـ ــامي، مبـ السـ
__________ 

  )١٤(  S/2004/807. 
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االقتصـــاد، وتعزيــــز قــــدرة مؤسســـات البوســــنة واهلرســــك،   
ــاد    ــك، أفـ ــافة إىل ذلـ ــدفاع. وإضـ ــأن، وإصـــالح الـ ــنة بـ البوسـ

أصــبح بإمكاــا أن تنضــم إىل  علــى الــرغم مــن أــا واهلرســك 
ملنظمـة حلـف مشـال     بعالتـا  برنامج الشـراكة مـن أجـل السـالم    

األطلسي وأن تشـرع يف مفاوضـات مـع االحتـاد األورويب مـن      
أجــل إبــرام اتفــاق لتحقيــق االســتقرار واالنتســاب، مل تــتمكن  
من استيفاء املعايري املطلوبة لالنضمام إىل برنامج الشـراكة مـن   
أجــل الســالم يف مــؤمتر قمــة احللــف باســطنبول، ألن هنــاك يف  

حـال  “ العناصـر املعرقلـة  ”غريا من مجهورية صربسكا عددا ص
دون وفاء مجهورية صربسـكا والبوسـنة واهلرسـك بالتزامامـا     
بالتعاون التام مع احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة. وأفـاد    

، أصــدر ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ١٢املمثــل الســامي أيضــا بأنــه يف  
ــس األورويب قــراره   ــذي يقضــي  ال باالستعاضــة عــن قــوة   ال

ســتقرار التابعــة ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي بقــوة  حتقيــق اال
حفظ سالم حتـت قيـادة االحتـاد األورويب وذلـك حبلـول بدايـة       

  .٢٠٠٥عام 

إىل إحاطات قـدمها املمثـل    اجللسةواستمع الس يف   
ــؤون       ــر الشـ ــوزراء ووزيـ ــس الـ ــيس جملـ ــب رئـ ــامي، ونائـ السـ

واألمــني العـام ملنظمـة حلــف    ،اخلارجيـة يف البوسـنة واهلرسـك   
ــي. ويف   ــال األطلسـ ــةمشـ ــه اجللسـ ــاء  انفسـ ــع أعضـ ، أدىل مجيـ

ببيانات، وكذلك ممثال كل من اليابان وهولنـدا (باسـم    الس
  .  )١٥(االحتاد األورويب)

مجلـة أمـور،   ضـمن  وقـال املمثـل السـامي يف إحاطتـه،       
 ســتتيحإن تســليم منظمــة حلــف مشــال األطلســي قيــادة البعثــة  

يف البوســـنة واهلرســـك لالحتـــاد األورويب جتميـــع كـــل أصـــوله 
القــوة الــيت يقودهــا   يشــملمبــا واملمثــل الســامي، مــن تنســيق ب

__________ 

 ،ورومانيـــا ،وتركيـــا ،وبلغاريـــا ،يســـلنداأأيـــد البيـــان كـــل مـــن   )١٥(  
 وكرواتيا.

االحتاد األورويب وبعثـة شـرطة االحتـاد األورويب وبعثـة االحتـاد      
األورويب للرصد ووفد املفوضية األوروبية. ودعا أيضـا إىل أن  

ــس   ــث الـ ــة    بيبعـ ــادة مجهوريـ ــحة إىل قـ ــة وواضـ ــالة قويـ رسـ
ــكا يف ــق ب  صربســ ــا يتعلــ ــة   مــ ــة الدوليــ ــع احملكمــ ــاون مــ التعــ

ما يتعلق مبسألة التحديات القانونيـة   سالفيا السابقة. ويفوليوغ
اليت تتعرض هلـا عمليـة مـنح شـهادات الصـالحية للشـرطة مـن        
قبل قوة الشـرطة الدوليـة، أبلـغ املمثـل السـامي أنـه بعـد البيـان         

، ٢٠٠٤الرئاسي الذي أصدره جملس األمـن يف حزيران/يونيـه   
اســـة البوســـنة واهلرســـك كـــل الســـلطات الوطنيـــة  طالبـــت رئ

ألمـم املتحـدة   اتنفيـذ قـرارات    ـدف املختصة مبواءمة قوانينـها  
الصــالحية تنفيــذا كــامال. وعلــى الــرغم مــن    اتشــهادبشــأن 
نظرا لوجود أمثلة على خمالفـات إجرائيـة، رأى املمثـل    وذلك، 

الســــامي أن هنــــاك حاجــــة إىل إجيــــاد حــــل هلــــذه احلــــاالت  
  .  )١٦(هافي  املشكوك

ــة      ــيس جملــس وزراء ووزيــر خارجي وأعــرب نائــب رئ
ــن    ــك عــ ــنة واهلرســ ــام أن البوســ ــه التــ ــع   إدراكــ ــاون مــ التعــ

اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة يبقـى مـن أكـرب         احملكمة
العقبــــات أمــــام البوســــنة واهلرســــك يف عمليــــات االنــــدماج 

ا األطلســية، إال أنــه رأى أن هنــاك التزامــا سياســي -األوروبيــة 
سلطات مجهوريـة   مشريا إىل قيامثابتا باعتقال جمرمي احلرب، 

صربســكا مــؤخرا بعــدة حمــاوالت اعتقــال. ويف ســياق آخــر،    
 مـؤخرا وجه انتباه الس إىل أن كل اإلصالحات الـيت جـرت   

يف البوسنة واهلرسك ما كانت لتتحقق بـدون االسـتعداد التـام    
ؤولية ملؤسســـات البوســـنة واهلرســـك وساســـتها لتحمـــل املســـ

 فـرض أي قـانون مـن قبـل     وتقدمي التنازالت الالزمة، وأنـه مل ي
ــذلك، أعــرب عــن      ــل الســامي خــالل الســنة الســابقة. ول املمث
اقتناعه بأن الوقت قـد حـان للنظـر يف اسـتعراض واليـة املمثـل       

__________ 

  )١٦(  S/PV.5075 ٩-٣، الصفحات. 
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الســامي، مبــا يف ذلــك ســلطاته التنفيذيــة االســتثنائية، وأكــد       
أمت اســتعداد للمجلــس أن ســلطات البوســنة واهلرســك علــى     

  .)١٧(لتويل السلطة الكاملة من أجل مستقبل البلد

ــامي       ــل السـ ــر املمثـ ــتكلمني بتقريـ ــم املـ ــب معظـ ورحـ
ــوة االحتــاد      ــق االســتقرار إىل ق ــوة حتقي ــن ق ــال م ــأوا االنتق وارت

تقـدمي  لاألورويب. وأوىل العديد من املتكلمني أيضا أمهية كبرية 
يوغوســالفيا جمرمــي احلــرب الــذين أصــدرت احملكمــة الدوليــة ل 

  العدالة.    السابقة لوائح اام ضدهم إىل

ورأى ممثل االحتاد الروسي أن إخالص بلـدان البلقـان     
املؤكــد للمنظــور األورويب ميكــن أن يســتعمل بشــكل فعــال      
كعامل إضايف إلرسـاء االسـتقرار يف املنطقـة، ويبقـى أهـم أمـر       

دايتـــون للســـالم، الـــذي رأى أنـــه  يف رأيـــه هـــو تنفيـــذ اتفـــاق
ــية  جيــــب أن ي ال ختــــزل يف الشــــروط الــــيت حــــددا املفوضــ

األوروبية لبـدء املفاوضـات مـن أجـل اتفـاق حتقيـق االسـتقرار        
ــي    ــال األطلسـ ــامج حلـــف مشـ ــات برنـ ــاب ويف متطلبـ واالنتسـ
ــن أجــل الســالم. وأكــد أيضــا أن املســؤولية عــن       للشــراكة م
املشاكل اليت ما زالت قائمة يف البوسنة واهلرسـك ال جيـب أن   

قــال إن االحتــاد ل للصــرب وحــدهم. وإضــافة إىل ذلــك،  حتمــ
ــن   الروســي، ــرغم م ــى ال ــة اجلنائيــة     عل ــع احملكم ــاون م أن التع

ــة ليوغوســالفيا الســابقة يعــد عنصــرا مهمــا يف اتفاقــات     الدولي
ــون وأنــ  ــه دايت ــن جانب ــن الصــرامة يف      ه م ــة م ــذ أكــرب درج حيب

 يـرى االمتثال لقرارات جملس األمن ذات الصلة باملوضوع، ال 
أن استقرار البوسنة واهلرسك وعملية السـالم برمتـها جيـب أن    

  .)١٨(يبقيا رهينة هذا الوجه احملدد من اتفاق دايتون
__________ 

 .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٧(  

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

ــدا باســم االحتــاد      ــل هولن ــم ممث أكــد ف، األورويب وتكل
علــى أمهيــة أول بعثــة حفــظ ســالم تابعــة لالحتــاد األورويب يف   

حتـاد  البوسنة واهلرسك، بوصفها العنصـر األخـري يف سياسـة اال   
ــاملة إزاء البوســـنة واهلرســـك، وأمهيتـــها أيضـــا      األورويب الشـ
لالحتـــــاد األورويب واألمـــــم املتحـــــدة. ورأى أن للمنظمـــــات 

ــد األ  ــة دوراً متزايــ ــالم   اإلقليميــ ــظ الســ ــه يف حفــ ــة تؤديــ مهيــ
  .)١٩(السالم  وبناء

وقــال األمــني العــام ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي يف    
األمــم املتحـــدة  إن منظمــة حلــف مشـــال األطلســي و    تــه إحاط

جتدان جماال متزايدا للتعاون بينهما يف عمليـات السـالم. ورأى   
أن الوقت قد حان إلاء مهمة قـوة حتقيـق االسـتقرار، بـالنظر     
إىل حتسن حالة األمن يف البوسنة واهلرسك، وأفـاد بأنـه يتطلـع    
إىل صــدور قــرار لــس األمــن يــأذن بتســليم املســؤوليات مــن  

 لســي إىل االحتـــاد األورويب. وأفـــاد منظمــة حلـــف مشـــال األط 
بـأن حلـف مشـال األطلسـي سـيحتفظ بوجـود عسـكري         أيضا

مــا يتعلــق بإصــالح شــؤون  يف البلــد، يقــوم بتقــدمي املشــورة يف
الــدفاع ويظــل ملتزمــا بتقــدمي جمرمــي احلــرب الــذين صــدرت    

  .  )٢٠(حبقهم لوائح اام للعدالة

، املعقـــــودة يف ٥٠٨٥س يف جلســـــته لـــــا ودعـــــا  
، ممثـــل البوســـنة واهلرســـك ٢٠٠٤رين الثـــاين/نوفمرب تشـــ ٢٢

لالشتراك يف املناقشة. ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) انتبـاه  
ــة     ــائل مؤرخــ ــالث رســ ــس إىل ثــ ــاين/  ١٩الــ ــرين الثــ  تشــ

 وكانــت .)٢١(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن ٢٠٠٤ نــوفمرب
رسـالة موجهـة   حتيـل  الرسالة األوىل، الـواردة مـن ممثـل أملانيـا،     

إىل املمثــل الســامي لالحتــاد األورويب مــن األمــني العــام ملنظمــة  
__________ 

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٩(  

  )٢٠(  S/PV.5075 ،  ٥-٢الصفحات  ،١االستئناف. 

  )٢١(  S/2004/915  وS/2004/916  وS/2004/917. 
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ــي،   ــال األطلسـ ــف مشـ ــأنحلـ ــطة   بشـ ــيريات يف إدارة أنشـ التغـ
 وكانـت االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسـك.  

رسـالة موجهـة   حتيـل  الرسالة الثانية، الواردة من ممثـل هولنـدا،   
ــف مشــال األط     ــة حل ــام ملنظم ــني الع ــن املمثــل   إىل األم لســي م

الدور الذي سيضطلع به كـل   بشأنالسامي لالحتاد األورويب، 
من الناتو واالحتاد األورويب بعد فترة االنتقـال مـن عمليـة قـوة     
حتقيق االسـتقرار يف البوسـنة واهلرسـك إىل عمليـة ألثيـا التابعـة       

مـن ممثـل    املوجهـة الرسـالة الثالثـة،    أمـا  .لقوة االحتـاد األورويب 
رســالة موجهــة مــن رئــيس  فكانــت حتيــل هلرســك، البوســنة وا

ــوة االحتــاد        ــز ق ــق مبرك ــنة واهلرســك تتعل ــة البوس ــس رئاس جمل
األورويب واستمرار وجود الناتو يف البوسنة واهلرسـك وتؤكـد   
علـــى القبـــول التـــام لقـــوة االحتـــاد األورويب والنـــاتو كخلـــف  

  شرعي لبعثة ووالية قوة حتقيق االستقرار التابعة للناتو.

ــرح    ــرار   وطـ ــروع قـ ــويت مشـ ــك للتصـ ــد ذلـ ، )٢٢(بعـ
دون مناقشــــــة بوصــــــفه القــــــرار بــــــواعتمــــــد باإلمجــــــاع و

ــرر  ٢٠٠٤( ١٥٧٥ ــذي ق ــه)، ال ــس، متصــرفا مبوجــب    ب ال
ــها     ــة أمــور من ــاق األمــم املتحــدة، مجل  الفصــل الســابع مــن ميث

  :يلي  ما

ــاد        ــوة االحتـ ــك لقـ ــنة واهلرسـ ــلطات البوسـ ــدعم سـ ــرف بـ اعتـ
حلــف مشــال األطلســي وبتأكيــدها  األورويب والســتمرار وجــود منظمــة 

ميكنـــهما مـــن أداء  أمـــا اخللـــف القـــانوين لقـــوة حتقيـــق االســـتقرار مبـــا 
  مهمتيهما حتقيقا ملقاصد اتفاق السالم؛  

ــاد      وأ   ــالل االحتـ ــن خـ ــرف مـ ــيت تتصـ ــاء الـ ــدول األعضـ ذن للـ
األورويب أو بالتعاون معه بإنشاء قوة حتقيـق اسـتقرار متعـددة اجلنسـيات     

شــهرا لتكــون خلفــا قانونيــا لقــوة حتقيــق  ١٢ة قــدرها لفتــرة مقــررة أوليــ
  االستقرار وختضع لقيادة وإشراف موحدين؛  

__________ 

  )٢٢(  S/2004/920 . 

ذن للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ       وأ  
مــن اتفــاق الســالم وكفالــة االمتثــال هلمــا،  ٢ألــف واملرفــق  - ١املرفــق 
م وجــوب أن تســتمر األطــراف يف حتمــل املســؤولية، علــى قــد       وأكــد

املســاواة، عــن االمتثــال ألحكــام هــذين املــرفقني، وأن ختضــع بالتســاوي 
إلجراءات اإلنفـاذ الـيت قـد تراهـا قـوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة         
ــذ أحكــام هــذين املــرفقني      ــة تنفي حلــف مشــال األطلســي ضــرورية لكفال

  ومحاية تلك القوة وذلك الوجود؛  

تدابري الالزمــة، بنـاء  ذن للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع الوأ  
على طلب قوة االحتاد األورويب أو مقر منظمـة حلـف مشـال األطلسـي،     

  للدفاع عن القوة وعن وجود املنظمة وملساعدما يف أداء مهمتيهما.  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٣٩القرار   

ــاين/ ٢١املعقــودة يف ٥٣٠٧يف جلســته   تشــرين الث

    ٢٠٠٥نوفمرب 

 ٥١٤٧األمن يف جدول أعمال جلسـتيه  أدرج جملس   
رســالتني مــوجهتني مــن األمــني العــام إىل رئــيس   )٢٣(٥٣٠٦و 

جملس األمن، حييل مـا تقريـرين متتـاليني مقـدمني مـن املمثـل       
 .)٢٤(السـامي لتنفيــذ اتفـاق الســالم املتعلـق بالبوســنة واهلرســك   

ووصـــف املمثـــل الســـامي يف تقريريـــه التقـــدم الـــذي أحرزتـــه  
ــنة واهل ــع     البوس ــدء املفاوضــات م ــتيفاء شــروط ب رســك يف اس

االحتــاد األورويب بشــأن اتفــاق حتقيــق االســتقرار واالنتســاب.  
وأفاد بأن الشرطني اللذين مل يتم الوفاء ما من بـني الشـروط   
املنصـــوص عليهـــا يف دراســـة اجلـــدوى الـــيت أعـــدا املفوضـــية 
األوروبيــة واللــذين رفضــتهما مجهوريــة صربســكا مهــا إصــدار  

ع خبصــوص البــث اإلذاعــي العــام واالتفــاق علــى إعــادة   تشــري
هيكلة الشرطة. ويف الفترة ذاا، مل يسـمح عـدم القـبض علـى     

__________ 

تشـــــــــرين  ١٥و  ٢٠٠٥آذار/مـــــــــارس  ٢٣املعقـــــــــودتني يف   )٢٣(  
 .على التوايل ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

ــان   )٢٤(   ــالتان مؤرختـــ ) S/2005/156( ٢٠٠٥آذار/مـــــارس  ١٠رســـ
 ).S/2005/706( ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب   ٧ و
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ــنة     ــمام البوسـ ــتش بانضـ ــو مالديـ ــاراديتش وراتكـ ــان كـ رادوفـ
واهلرسك إىل شراكة منظمة حلـف مشـال األطلسـي مـن أجـل      
الســالم، وذلــك علــى الــرغم مــن حتســن مســتوى التعــاون بــني 

ــة صرب ــة ليوغوســالفيا الســابقة.   مجهوري ســكا واحملكمــة الدولي
أنــه نتيجــة هلــذه املعوقــات، يتهــدد  مــن وحــذر املمثــل الســامي

البوسنة واهلرسك خطر التخلـف عـن اللحـاق بركـب جرياـا      
األطلسي. وإضـافة إىل ذلـك،    - على طريق التكامل األورويب

 أبلغ املمثل السامي عن االنتقال من قوة حتقيق االستقرار، اليت
ــا يف   ــها رمسي ، إىل ٢٠٠٤كــانون األول/ديســمرب   ٢أــي عمل

قــوة االحتــاد األورويب، وكــذلك عــن التقــدم احملــرز يف إصــالح 
شؤون الـدفاع واالسـتخبارات واإلصـالح االقتصـادي. وأبلـغ      

ــس أن ــام تشــجيعا    ال ــل الســامي ق ــب املمث ــادة   مكت ــى زي عل
علـى  اإلحساس بـامتالك زمـام األمـور واإلحسـاس باملسـؤولية      

الصعيد احمللـي، بالتقليـل إىل أدىن حـد مـن عـدد احلـاالت الـيت        
ــة االســــتثنائية لفــــرض       ــتخدم فيهــــا صــــالحياته التنفيذيــ اســ
التشريعات، وأنه بدأ عملية اسـتعراض للقـرارات السـابقة الـيت     
تقضي حبظر مشاركة أشخاص معينني يف مجيع جوانب احليـاة  

مثـل السـامي بـأن    السياسية والعامة. وإضافة إىل ذلـك، أفـاد امل  
احملكمة العليا لالحتاد أعلنـت أن قـرارات قـوة الشـرطة الدوليـة      

  برفض منح شهادات الصالحية ال ميكن الطعن فيها.

واســـتمع الـــس يف كـــل مـــن اجللســـتني إىل إحاطـــة    
ديل ببيانــات مــن جانــب مجيــع مقدمــة مــن املمثــل الســامي. وأُ

كـــذلك مـــن و ،)٢٥(أعضــاء الـــس، وباســـم االحتــاد األورويب  
  وإيطاليا. )٢٦(جانب ممثلَي البوسنة واهلرسك

وقــام املمثــل الســامي يف إحاطتــه بتوضــيح املعلومــات     
الواردة يف تقـاريره، وأبـرز علـى وجـه التحديـد ازديـاد تعـاون        
مجهوريــة صربســكا مــع احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا 

ــث ســلمت أو ســاعدت يف تســليم     ــهما،  ١٢الســابقة، حي مت
ن رادوفـــان كـــاراديتش وراتكـــو  ألأعـــرب عـــن أســـفه  لكنـــه

وأفـاد املمثـل السـامي يف اإلحاطـة      .)٢٧(مالديتش ما زاال فارين
تشــــرين  ١٥، املعقــــودة يف ٥٣٠٦الــــيت قــــدمها يف اجللســــة 

حتقــق تقــدم كــبري يف إعــادة     قــد، بأنــه ٢٠٠٥الثــاين/نوفمرب 
ــا  باالتفــاقتشــكيل الشــرطة وإصــالح قطــاع الــدفاع،   يف كلت

ــاتني ا ــال املســؤولية إىل مســتوى الدولــة.     ه ــى انتق ــالتني عل حل
ونتيجة لذلك، أعرب عن أملـه يف أن تـتم املوافقـة علـى واليـة      
للتفـــاوض خبصـــوص اتفـــاق حتقيـــق االســـتقرار واالنتســـاب      

الــذي للبوســنة واهلرســك يف اجتمــاع جملــس االحتــاد األورويب 
ــد ــاين/نوفمرب   ٢١يف  يعقـ ــرين الثـ ــرب عـــن  ٢٠٠٥تشـ . وأعـ

إيـذانا  ”أن توقيع اتفاق االستقرار واالنتسـاب يكـون   اعتقاده ب
، “بنهاية التدخل الـدويل الثقيـل الوطـأة يف البوسـنة واهلرسـك     

ــىت انطلقــت         ــه، م ــذ الســالم أوضــح أن ــس تنفي ــأن جمل ــاد ب وأف
ــق االســتقرار واالنتســاب يف طريقهــا،     مفاوضــات اتفــاق حتقي

ة ينبغي بدء التخلص تـدرجييا مـن اسـتخدام السـلطات التنفيذيـ     
__________ 

ــاد   ٥١٤٧يف اجللســـة   )٢٥(   أدىل ممثـــل لكســـمربغ ببيـــان باســـم االحتـ
 ،ورومانيـــا ،وتركيـــا ،األورويب؛ وأيـــد البيـــان كـــل مـــن بلغاريـــا

ــا، ــرويج.  وكرواتي ــل اململكــة    ٥٣٠٦يف اجللســة ووالن ــم ممث تكل
 ،املتحدة باسـم االحتـاد األورويب؛ وأيـد البيـان كـل مـن أوكرانيـا       

 ورومانيا. ،ومجهورية مولدوفا ،وتركيا ،وبلغاريا ،يسلنداأو

   فيها.البوسنة واهلرسك وزير األمن  مثّل ٥١٤٧يف اجللسة   )٢٦(  

  )٢٧(  S/PV.5147  ــفحات ــفحات S/PV.5306؛ و ٧-٢، الصــ   ، الصــ

٨-٢. 
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ــن االســتثنائية  ــل الســامي يكــل    واالستعاضــة ع ــب املمث مكت
يقوده املمثل اخلاص لالحتاد األورويب. وإضافة إىل ذلك، أبلـغ  

 ،املمثل السامي عن التقـدم احملـرز بشـأن اإلصـالح الدسـتوري     
 ولكنـه  ظل ضروريا كأسـاس للسـالم  يأن دستور دايتون  فقال
ومـع  ية اإلصـالح.  نفعه كإطار للمرحلة التالية من عمل داستنف
يــتعني أن تتفــق املؤسســات احملليــة للبوســنة واهلرســك       ذلــك

ــيت ال ميكــن أن      ــة اإلصــالح الدســتوري، ال ــى عملي نفســها عل
تفـرض مـن جانــب اتمـع الـدويل. وإضــافة إىل ذلـك، شــجع      
املمثل السامي الـس علـى إجـراء اسـتعراض لعمليـة املصـادقة       

الشـرطة الدوليـة، وذلـك    على أهلية الشرطة اليت تقوم ـا قـوة   
الستعراض القرارات اليت تنطـوي علـى مشـاكل حيـث يوجـد      

  .)٢٨(دليل موثوق على أن اإلجراءات الصحيحة مل تتبع

ــنة واهلرســك        ــل البوس ــا ممث ــاتني اجللســتني، دع ويف ه
ــل الســامي إىل      بشــدة ــب املمث ــن مكت ــل املســؤوليات م إىل نق

  .)٢٩(سلطات البوسنة واهلرسك

ــتكواتفــق معظــم     ــواردة يف   لمنيامل ــى التقييمــات ال عل
عــدد مــن املــتكلمني أنــه     ورأى .)٣٠(تقريــري املمثــل الســامي  

ــا ــع       رمب ــد للمجتم ــان إلنشــاء دور جدي ــد ح ــت ق يكــون الوق
الـــدويل، واملمثـــل الســـامي. ودعـــا ممثـــل االحتـــاد الروســـي إىل 

ولكـن   .)٣١(نقـل املسـؤوليات إىل األطـراف البوسـنية    باملسارعة 
ــذَّر   ــدامنرك حـ ــل الـ ــتفك  ممثـ ــي الـ ــه ال ينبغـ ــن أنـ ــراء ريمـ  يف إجـ

تعـــديالت علـــى الســـلطات التنفيذيـــة االســـتثنائية إال بطريقـــة  
__________ 

  )٢٨(  S/PV5306 ٨-٢، الصفحات. 

  )٢٩(  S/PV.5147 ؛ و ٩-٧، الصـــــــفحاتS/PV.5306 الصـــــــفحتان ،  

 .٢٤و  ٢٣

  )٣٠(  S/PV.5306 (اململكـــــــة املتحـــــــدة)؛    ١١و  ١٠، الصـــــــفحتان
(األرجنــتني)؛  ١٩(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٨و  ١٧والصــفحتان 
 (إيطاليا). ٢٥(الربازيل)؛ والصفحة  ٢٢و  ٢١والصفحتان 

 .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  

مدروسة ومع إيالء االهتمـام الواجـب ملخـاطر ظهـور أزمـات      
  .)٣٢(جديدة يف البوسنة واهلرسك

تشـــــــرين  ٢١، املعقـــــــودة يف ٥٣٠٧ ةلســـــــويف اجل  
ة رسـال  ه، أدرج الـس يف جـدول أعمالـ   ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

موجهــة مــن األمــني   ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢مؤرخــة 
ــاد األورويب    ــة االحتـ ــرا عـــن أنشـــطة بعثـ ــا تقريـ العـــام حييـــل ـ

والرسـالة املـذكورة أعـاله     ،)٣٣(العسكرية يف البوسنة واهلرسك
ــاين/نوفمرب   ٧املؤرخــة  ــر  ٢٠٠٥تشــرين الث ــل التقري ــيت حتي ، ال

لــس ممثلــي  ودعــا ا .)٣٤(الثــامن والعشــرين للممثــل الســامي   
. اجللسـة أملانيا، وإيطاليا، والبوسنة واهلرسـك إىل املشـاركة يف   

ــاه الــس إىل مشــروع     ــرئيس (االحتــاد الروســي) انتب ووجــه ال
ــرار ــيريات بســيطة     ،)٣٥(ق ــص تغ ــرأ ن ــتوق ــرة   أدخل ــى الفق عل

عشـــرين مـــن ديباجتـــه. وبعـــد ذلـــك طـــرح مشـــروع القـــرار  
اع بوصــفه للتصــويت بصــيغته املنقحــة شــفويا واعتمــد باإلمجــ 

ــرار  ــرر ٢٠٠٥( ١٦٣٩القـ ــذي قـ ــه)، الـ ــرفا  بـ الـــس، متصـ
مبوجب الفصل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، مجلـة أمـور        

  :يلي  ما منها

للدول األعضاء اليت تتصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب     أذن  
ــوة      ــق اســتقرار متعــددة اجلنســيات (ق أو بالتعــاون معــه بإنشــاء قــوة حتقي

شـهرا، لتكـون خلفـا قانونيـا      ١٢) لفتـرة إضـافية مـدا    األورويباالحتاد 
  لقوة حتقيق االستقرار حتت قيادة وإشراف موحدين؛  

للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ        وأذن  
  من اتفاق السالم وكفالة االمتثال هلما؛ ٢ألف واملرفق  - ١املرفق 

__________ 

 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  

  )٣٣(  S/2005/698. 

  )٣٤(  S/2005/706. 

  )٣٥(  S/2005/727. 
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دابري الالزمــة، بنـاء  للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع الت وأذن  
ــف مشــال        ــة حل ــادة منظم ــر قي ــوة االحتــاد األورويب أو مق ــب ق ــى طل عل
األطلسي، للدفاع عن القوة ومقر قيـادة املنظمـة املـذكورة وملسـاعدما     

قر حبق كـل منـهما يف اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة       أيف أداء مهمتيهما، و
  هديد باهلجوم؛  للدفاع عن النفس يف حالة تعرضهما للهجوم أو للت

ــق     وأذن   ــا للمرفـ ــاء، وفقـ ــدول األعضـ ــاق   - ١للـ ــف التفـ ألـ
ـــواعد        ــال للقـ ــة االمتث ــة لكفال ــدابري الالزم ــع الت ــأن تتخــذ مجي الســالم، ب
واإلجراءات اليت تنظم السـيطرة علـى اـال اجلـوي للبوسـنة واهلرســـك       

ــك يف  ــه وذلـ ــكرية      ومراقبتـ ــة والعسـ ــة املدنيـ ــة اجلويـ ــق باحلركـ ــا يتعلـ مـ
  أشكاهلا.    جبميع

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٢٢القرار   

تشـــــــرين  ٢١املعقـــــــودة يف  ٥٥٦٧يف جلســـــــته 

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب  

ــاجليف    ــودة يف ٥٤١٢ ةلســـ ــان/أبريل  ٨، املعقـــ نيســـ
، استمع الس إىل إحاطتني من املمثل السـامي لتنفيـذ   ٢٠٠٦

لـوزراء  اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك، ومن رئيس جملس ا
يف البوســــــنة واهلرســــــك. وأدىل معظــــــم أعضــــــاء الــــــس  

وكـــــذلك ممـــــثال النمســـــا (باســـــم االحتـــــاد      ،)٣٦(ببيانـــــات
  ، وتركيا.)٣٧(األورويب)

علـــى أن  إحاطتـــهوأكـــد املمثـــل الســـامي اجلديـــد يف   
مـا بعـد احلـرب اقتربـت مـن ايتـها،        مرحلة إعادة اإلعمار يف

ء واليـة مكتـب   وأن مهمته الرئيسية هـي اإلشـراف علـى انتـها    
املمثل السامي، األمر الذي يعـين أيضـا ايـة سـلطاته التنفيذيـة      
االســتثنائية، واإلنشــاء الكامــل ملكتــب املمثــل اخلــاص لالحتــاد   
األورويب. وشدد على وجوب امتالك البوسنة واهلرسك زمـام  
ــة      ــة دميقراطي ــا دول ــل مســؤولياا باعتباره األمــر، وحتمــل كام

__________ 

 .مل يدل ممثلو غانا، والكونغو واليابان ببيانات  )٣٦(  

 .أيدت بلدان أخرى هذا البيان  )٣٧(  

ث أولويــات للبوســنة واهلرســك يف أوروبيــة عاديــة. ورأى ثــال
اإلصـالح الدسـتوري، واالنتخابـات العامـة يف      - ٢٠٠٦عام 

تشرين األول/أكتوبر، واملفاوضات اجلاريـة التفـاق االسـتقرار    
إضــافة إىل ثــالث مســائل مــا زالــت عالقــة مــن   - واالنتســاب

تشمل التعاون التام مع احملكمـة اجلنائيـة    -فترة ما بعد احلرب 
وغوسالفيا السابقة، ومسألة مركـز املسـؤولني الـذين    الدولية لي

أقاهلم املمثل السامي، ومسـألة ضـباط الشـرطة الـذين جـردم      
  .)٣٨(قوة الشرطة الدولية من أهلية العمل ذه الصفة

ورحب رئيس جملس وزراء البوسنة واهلرسك باملمثل   
سـيكون األخـري. وقـال إن    مؤكدا ثقته يف أنه السامي اجلديد، 

نة واهلرسك قد انتقلت خالل السنوات الـثالث ونصـف   البوس
السنة املاضية من بلـد ركـز علـى تنفيـذ اتفـاق السـالم إىل بلـد        

توقيـع االتفـاق بشـأن     ـدف يتفاوض مع املفوضـية األوروبيـة   
يؤيد املمثل السـامي   وأضاف أنهحتقيق االستقرار واالنتساب. 

بالكامـل   يف التوجهات والسياسات الـيت وضـعها لنقـل امللكيـة    
إىل مؤسســات البوســنة واهلرســك. وأفــاد أيضــا بــأن الضــغوط  
تزايدت من جانب اجلمهور العـام يف البوسـنة واهلرسـك، مـن     
أجـــل معاجلـــة مشـــكلة أفـــراد الشـــرطة الـــذين مل تصـــدر قـــوة  
الشرطة الدوليـة شـهادات أهليـة هلـم، وبعضـهم مل يطلـع علـى        

حاالم اختـذ   أية وثائق ومل مينحوا فرصة للطعن ألن القرار يف
يف اية والية قوة الشرطة الدولية. ولذلك وجه املمثـل الـدائم   

طلــب  ،)٣٩(للبوســنة واهلرســك رســالة إىل رئــيس جملــس األمــن 
فيها النظر يف البدائل املمكنة لضمان حقوق االلتمـاس وإعـادة   

  .)٤٠(النظر يف قرارات سحب الشهادات
__________ 

  )٣٨(  S/PV.5412 ٥-٢، الصفحات. 

  )٣٩(  S/2006/64. 

  )٤٠(  S/PV.5412٧-٥ ، الصفحات. 
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لســامي وأيـد معظـم املــتكلمني اآلخـرين نوايــا املمثـل ا      
نقــل املزيــد مــن املســؤوليات إىل ســلطات البوســنة واهلرســك،  
واحلد من استخدام سلطاته التنفيذية االستثنائية. ورأى معظـم  
املتكلمني أيضا أنه يتعني معاجلة مسـألة ضـباط الشـرطة الـذين     

  سحبت شهادات أهليتهم.  

ــويف اجل   ــودة يف ٥٥٦٣ ةلســــــ ــرين  ٨، املعقــــــ تشــــــ
 هجملــس األمــن يف جــدول أعمالــ ، أدرج ٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 
موجهـة مـن    ٢٠٠٦تشرين األول/أكتـوبر   ١٢رسالة مؤرخة 

األمني العام إىل رئيس جملس األمن، حييـل ـا التقريـر الـثالثني     
املقدم من املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم املتعلـق بالبوسـنة   

ــه     .)٤١(واهلرســك ــى عزم ــر عل ــل الســامي يف التقري وشــدد املمث
ــراف علــ  ــه     اإلش ــذي يؤدي ــدور ال ــة حتــول يف ال ــراء عملي ى إج

مكتــب املمثــل الســامي واتمــع الــدويل مــن تــويل القيــادة إىل  
تقدمي النصح والدعم إىل السلطات احملليـة يف سـعيها لإلمسـاك    
بزمـــام األمـــور وحتمـــل املســـؤولية الكاملـــة عـــن تقـــدم البلـــد   

يب باستمرار حنو حتقيق االستقرار املؤسسايت واالنـدماج األورو 
ــردد يف اســتعمال      ــن يت ــه ل ــه أكــد بوضــوح أن األطلســي. ولكن

وجـود أي ديـد خطـري     ةسلطاته التنفيذية االسـتثنائية يف حالـ  
للســالم يف البلــد والســتقرارها. ووجــه االنتبــاه أيضــا إىل قــرار  
جملــس تنفيــذ الســالم القاضــي بــاإلذن ملكتــب املمثــل الســامي   

ــدا   ــه، متهيـ ــالق نفسـ ــتعداد إلغـ ــباالسـ ــهلالستعاضـ ــى  ة عنـ علـ
مبكتـب للممثـل اخلـاص     ٢٠٠٧يرجح يف شـهر متوز/يوليـه    ما

أن الفتـرة اتسـمت   ذكـر  لالحتاد األورويب. وإضـافة إىل ذلـك،   
بتوقعات كبرية ناجتة عـن االتفـاق غـري املسـبوق الـذي يقتـرح       
ــة،      ــة الربملاني ــى الرئاســة واجلمعي ــديالت دســتورية عل ــة تع رزم

ت نعــرات قوميــة  مرحلــة تبــادل توبيخــات ذا  ”والــذي تلتــه  
نيـل  رزمـة اإلصـالحات بفـارق بسـيط يف      فشلبعد “ متزايدة

__________ 

  )٤١(  S/2006/810. 

ــة  ــانموافق ــا الربمل ــك حــدد  . عليه ــال إن ذل ــة   وق ــة احلمل طبيع
ــة      ــيون يف مجهوريـ ــتند السياسـ ــث اسـ ــة، حيـ ــة املقبلـ االنتخابيـ
ــل      ــري يف اجلبـ ــذي أجـ ــتقالل الـ ــتفتاء االسـ ــكا إىل اسـ صربسـ

وفو، وطالبـــوا  األسود وحمادثات الوضع النهائي اخلاصة بكوس
حبقهم يف إجراء استفتاء بشـأن مستقبـــل مجهوريـة صربسـكا،     
يف حــــــني اقتــــــرح بعــــــض السياســــــيني البوســــــنيني إلغــــــاء  

  صربسكا.  مجهورية

ــدمهما       ــاطتني قـ ــة إىل إحـ ــس يف اجللسـ ــتمع الـ واسـ
املمثـــل الســـامي، ورئـــيس جملـــس وزراء البوســـنة واهلرســـك،  

ت وكذلك ممثل أيرلنـدا  وبعدها أدىل مجيع أعضاء الس ببيانا
  .)٤٢((باسم االحتاد األورويب)

ــيت       ــه إن التطــورات ال ــل الســامي يف إحاطت ــال املمث وق
حــدثت منــذ اختــاذ جملــس تنفيــذ الســالم قــرار إغــالق مكتــب   

ــه    ــة حزيران/يوني ــل الســامي يف اي ــدى   ٢٠٠٧املمث ــت م أثبت
التحــدي الــذي ينطــوي عليــه اســتالم الســلطات احملليــة ملقاليــد  

، مما يتعني على جملـس تنفيـذ السـالم أن ينظـر فيـه عنـد       األمور
ــرار.   ــدويل أن يســتمر    ورأىاستعراضــه الق ــى اتمــع ال أن عل

بعزم يف هذا املسار، ويواصل عمليـة تسـليم املسـؤولية بصـورة     
تدرجيية. وأفاد بأن اإلصالحات السياسية، مبا يف ذلـك عمليـة   

اليت متثـل   ،إعادة تشكيل هيكل الشرطة واإلصالح الدستوري
شــروطا مســبقة الســتكمال عمليــة اتفــاق حتقيــق االســتقرار       
واالنتســـاب، قـــد توقفـــت، ويعـــزى ذلـــك جزئيـــا إىل تنظـــيم  

املتعلقة ا قبل انتخابات  واخلطب الطنانةاحلمالت االنتخابية 
. ورأى املمثـل السـامي أيضـا    ٢٠٠٦تشرين األول/أكتـوبر   ١

ــرار امل      ــني ق ــاك صــلة ب ــو مل تكــن هن ــه حــىت ل ــهائي  أن ــز الن رك
__________ 

أيد هذا البيان كـل مـن أوكرانيـا، وبلغاريـا، وتركيـا، ومجهوريـة         )٤٢(  
ــدونيا اليوغوســالفية   ــا،  ســابقامق ــدوفا، وروماني ــة مول ، ومجهوري

 وكرواتيا، والنرويج.
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ــة يف البوســنة واهلرســك، فــ     ــوفو واحلال ــدى القــرار  إلكوس ن ل
ــو  مت تــأخريه. وبالنســبة للمســألة   إمكانيــة زعزعــة االســتقرار ل

العالقة املتمثلة يف التحديات القانونية اليت تعتـرض عمليـة مـنح    
شهادة األهلية للشرطة من جانـب قـوة الشـرطة الدوليـة، أفـاد      

ــه  ــأن مكتبـ ــامي بـ ــدة    املمثـــل السـ ــم املتحـ ــل مـــع األمـ قـــد عمـ
ــائق     ــى احلقـ ــوف علـ ــك للوقـ ــنة واهلرسـ ــلطات يف البوسـ والسـ
ووضع خمططات عامة لعملية استعراضية، ولكنه قال إنـه، مـن   
الناحيــة القانونيــة والسياســية، غــري قــادر علــى تســوية هـــذه        

  .)٤٣(املسألة، اليت جيب أن يتناوهلا جملس األمن

ــنة واهل    ــيس جملــــس وزراء البوســ رســــك يف ورأى رئــ
معرض إشارته إىل سياسة حكومة مجهورية صربسـكا املتمثلـة   
يف عرقلة مجيع عمليـات اإلصـالح السياسـي الـيت تزامنـت مـع       
إجــراء االنتخابـــات العامـــة يف البوســـنة واهلرســـك يف تشـــرين  

، أن توقيـــت إغـــالق مكتـــب املمثـــل    ٢٠٠٦األول/أكتـــوبر 
، ودعــا إىل عـــدم البـــدء يف  “خطــأ فادحـــا ”الســامي يشـــكل  

ــتم      ــل خــاص لالحتــاد األورويب حــىت ي ــب ممث التحــول إىل مكت
ــدة علــى     ــها اجلدي التأكــد مــن أن البوســنة واهلرســك وحكومت
ــتقرار    ــق االســ ــاق حتقيــ ــى اتفــ ــل للتوقيــــع علــ ــتعداد كامــ اســ
واالنتســـاب مـــع االحتـــاد األورويب، وعلـــى اســـتعداد لتلبيـــة      

  .)٤٤(الشروط املتوقعة

اسـة العامـة   ووافق معظم املتكلمني اآلخرين على السي  
للممثــل الســامي واملتمثلــة يف تســليم املســؤوليات تــدرجييا إىل   
سلطات البوسنة واهلرسك وأعربوا عن تأييـدهم للقـرار الـذي    

ــذ الســالم   ــس تنفي ــل   ويقضــي اختــذه جمل ــب املمث ــإغالق مكت ب
ــه   ــة حزيران/يونيـ ــامي يف ايـ ــه، ٢٠٠٧السـ ــة عنـ  واالستعاضـ

ــاد األورويب.    ــاص لالحتـ ــل اخلـ ــب املمثـ ــم  مبكتـ ــرب معظـ وأعـ
__________ 

  )٤٣(  S/PV.5563 ٦-٢، الصفحات. 

 .١٠-٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٤٤(  

املتكلمني أيضا عن تقـديرهم إلجـراء البوسـنة واهلرسـك ألول     
انتخابات أدارا سلطات البلـد بالكامـل. وأعـرب عـدد كـبري      

  من املتكلمني عن أسفهم لتوقف اإلصالحات السياسية.  

ودعا ممثل غانا إىل تشكيل جلنة حتقيق لتحديـد مصـري     
ــراييفو   ــودين يف س ــدنيني املفق ــلوفاكيا،  وشــدد مم .)٤٥(امل ــو س ثل

وقطر، واململكة املتحدة على أنـه ال توجـد عالقـة بـني الوضـع      
رســك ونتــائج عمليــة مركــز كوســوفو  الــراهن يف البوســنة واهل

  .)٤٦(املستقبل  يف

تشـــــــرين  ٢١، املعقـــــــودة يف ٥٥٦٧ اجللســـــــةيف و  
 ،ممثلـــي كـــل مـــن أملانيـــا دعـــا الـــس، ٢٠٠٦الثـــاين/نوفمرب 

يف املناقشـة.   لمشـاركة وفنلنـدا ل  ،والبوسنة واهلرسك ،وإيطاليا
ــيت حتيــل        ــس إىل الرســالة ال ــريو) انتبــاه ال ــرئيس (ب ــه ال ووج

 ،)٤٧(التقرير الثالثني املـذكور أعـاله املقـدم مـن املمثـل السـامي      
 ٢٠٠٦تشرين األول/أكتـوبر   ١٢وكذلك إىل رسالة مؤرخة 

من األمني العام، حييـل ـا التقريـر السـابع عـن أنشـطة       موجهة 
وطرح بعد ذلك للتصويت مشـروع   .)٤٨(حتاد األورويبقوة اال
دون مناقشـــة بوصـــفه القـــرار بـــواعتمـــد باإلمجـــاع و )٤٩(قـــرار

ــرر ٢٠٠٦( ١٧٢٢ ــذي ق ــه )، ال ــس، متصــرفا مبوجــب    ب ال
ــها     ــة أمــور من ــاق األمــم املتحــدة، مجل  الفصــل الســابع مــن ميث

  :يلي  ما

للدول األعضاء اليت تتصرف مـن خـالل االحتـاد األورويب     أذن  
أو بالتعاون معه بإنشاء قوة لتحقيـق االسـتقرار متعـددة اجلنسـيات لفتـرة      

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

(ســلوفاكيا)؛ والصــفحتان  ١٥و  ١٤املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٤٦(  
 (اململكة املتحدة). ٢٤و  ٢٣(قطر)؛ والصفحتان  ٢٢و  ٢١

  )٤٧(  S/2006/810. 

  )٤٨(  S/2006/809. 

  )٤٩(  S/2006/900. 
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شـهرا، بوصـفها خلفـا قانونيـا لقـوة حتقيـق االسـتقرار         ١٢إضافية مـدا  
  ختضع لقيادة وإشراف موحدين؛  

للــدول األعضــاء الــيت تتصــرف مــن خــالل حلــف مشــال   وأذن  
مشـــال  األطلســـي أو بالتعـــاون معـــه باإلبقـــاء علـــى مقـــر ملنظمـــة حلـــف

ــادة        ــق االســتقرار خيضــع لقي ــوة حتقي ــا لق ــا قانوني األطلســي ليكــون خلف
  وإشراف موحدين؛  

للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ        وأذن  
التفـاق السـالم وكفالـة االمتثـال هلمـا،       ٢ ألـف و  - ١أحكام املـرفقني  

لسـي  وملساعدة قـوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف مشـال األط      
  على أداء مهمتيهما؛  

ــة       وأذن   ــة لكفال ــدابري الالزم ــع الت ــاذ مجي ــدول األعضــاء باخت لل
االمتثال للقـــواعد واإلجـراءات الـيت تـنظم السـيطرة علـى اـال اجلـوي         
ــك     ــه وذلـــــــــــــــــ ـــك ومراقبتـــــــــــــــــ ــنة واهلرســــــــــــــــــ   للبوســـــــــــــــــ

  ما يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا؛   يف

ــب   ــأ  وطال ــوة     األطــراف ب ــراد ق ــل أف ــة تنق ــن وحري ــرم أم ن حتت
االحتــاد األورويب ووجــود منظمــة حلــف مشــال األطلســي وغريهــم مــن    

  املوظفني الدوليني؛  

إىل الــدول األعضــاء موافــاة جملــس األمــن، كــل ثالثــة   وطلــب  
أشهر على األقل، بتقرير عن نشـاط قـوة االحتـاد األورويب ووجـود مقـر      

  من خالل القنوات املناسبة؛   قيادة منظمة حلف مشال األطلسي وذلك

أيضا إىل األمني العام أن يواصل موافاة الـس بتقـارير    وطلب  
من املمثل السامي عن تنفيذ اتفاق السالم وخباصة عن امتثـال األطـراف   

  املذكور.    لاللتزامات املنوطة ا مبوجب االتفاق
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٤القرار   

ــته  ــودة يف ا ٥٧١٣يف جلســـ ــران/ ٢٩ملعقـــ  حزيـــ

    ٢٠٠٧  يونيه

ــة   ــودة يف ٥٦٧٥ يف اجللســــ ــايو  ١٦، املعقــــ أيار/مــــ
رسـالة مؤرخـة    ه، أدرج جملس األمن يف جـدول أعمالـ  ٢٠٠٧

موجهة من األمني العام إىل رئـيس جملـس    ٢٠٠٧أيار/مايو  ٣

األمن، حييـل ـا التقريـر احلـادي والـثالثني عـن أنشـطة املمثـل         
 .)٥٠(لســالم املتعلـق بالبوســنة واهلرســك السـامي لتنفيــذ اتفـاق ا  

ــره أن اخلطــاب املتســم بلهجــة     وذكــر ــل الســامي يف تقري املمث
انقسامية شديدة ومؤججة للمشاعر يف بعـض األحيـان خـالل    
احلملة االنتخابية، وعمليـة تشـكيل احلكومـة الـيت طـال أمـدها       

ــرين   ــات تشــ ــد انتخابــ ــوبر  بعــ ــا إىل ٢٠٠٦األول/أكتــ ، أديــ
 اإلصالح. وإضافة إىل ذلك، أثّر الوضـع  يقارب التوقف يف ما

اإلقليمــي املشــوب بعــدم التــيقن، مبــا يف ذلــك إرجــاء البــت يف  
ــى       ــرار بشــأن وضــع كوســوفو، وإجــراء االســتفتاء عل اختــاذ ق
ــاحة     ــى السـ ــلبيا علـ ــأثريا سـ ــود، تـ ــل األسـ ــتقالل يف اجلبـ االسـ
السياسية واحلوار السياسي يف البوسنة واهلرسـك. وأدت هـذه   

 قيـام املمثـل السـامي بتوصـية جملـس تنفيـذ السـالم        العوامل إىل
بأن يستمر مكتب املمثل السـامي إىل مـا بعـد تـاريخ اإلغـالق      

ــع يف  ــه  ٣٠املتوق ــل الســامي  ٢٠٠٧حزيران/يوني ــاد املمث . وأف
بأن جملس تنفيذ السالم قد أيد رأيه ووافق علـى أن يسـتهدف   

ــول    ــب حبل ــه  ٣٠إغــالق املكت ــاد ٢٠٠٨حزيران/يوني  وأن يع
ــوبر     ــرين األول/أكتـــــ ــع يف تشـــــ ــر يف الوضـــــ  ٢٠٠٧النظـــــ

. ويف الوقت نفسه، أفاد املمثـل السـامي   ٢٠٠٨وشباط/فرباير 
أن البوســنة واهلرســك قــد انضــمت إىل برنــامج حلــف مشــال  بــ

األطلســي للشــراكة مــن أجــل الســالم وأن املفاوضــات التقنيــة  
مع االحتاد األورويب بشأن اتفاق حتقيق االسـتقرار واالنتسـاب   

ــ ــع   قـ ــة لتوقيـ ــية الالزمـ ــروط السياسـ ــري أن الشـ د اكتملـــت، غـ
فــاق إعــادة تشــكيل هيكــل الشــرطة،  االتفــاق، مبــا يف ذلــك ات 

ــاة.    ال ــري ملب ــزال غ ــألة ا وذكــر أنت ــتوري  مس إلصــالح الدس
يـرجح حصـول    تزال من أبرز املسـائل املاثلـة، وإن كـان ال    ال

 ٢٠٠٦رزمة اإلصـالحات األصـلية املقترحـة يف نيسـان/أبريل     
ــان. ويف هــذا     ع ــى الربمل ــالزم إلعــادة عرضــها عل ــد ال ــى التأيي ل

__________ 

  )٥٠(  S/2007/253. 
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الصـــدد، أعلـــن أنـــه يعـــد لعمليـــة إصـــالح دســـتوري واســـعة   
ــنة       ــس وزراء البوس ــأن جمل ــاد ب ــك، أف النطــاق. وإضــافة إىل ذل
ــب واحــد يقضــي بإنشــاء       ــن جان ـــرارا م ـــدر قـ واهلرســك أصـ

ــة يف   ــة اســتعراض حملي ــأفراد الشــرطة الــذين      عملي مــا يتعلــق ب
قوة الشرطة الدولية التصديق علـى أهليتـهم، ردا علـى    رفضت 

شروع أحد أفراد الشرطة السابقني يف اإلضراب عـن الطعـام.   
ـــزاماته      ــد بالت ــام التقي ــد مت ــوزراء أن يتقي ــد أهــاب مبجلــس ال وق

ــب القــــانون الــــدويل   ، وأوضــــح أنــــه إذا نفــــذ قــــرار    مبوجــ
ذ الوزراء فلن يكون أمامه من خيار سوى النظـر يف اختـا   جملس

  تدابري إضافية.

ويف بدايــة اجللســة وجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة)    
ــة   ــالة مؤرخـ ــاه الـــس إىل رسـ ــايو  ٨انتبـ ــن  ٢٠٠٧أيار/مـ مـ

األمني العام، حييل ا التقرير التاسع عن أنشطة عمليـة االحتـاد   
واسـتمع الـس    .)٥١(األورويب العسكرية يف البوسنة واهلرسـك 

ا املمثـل السـامي ورئـيس جملـس     بعد ذلك إىل إحاطتني قـدمهم 
وزراء البوســنة واهلرســك، وبعــدها أدىل مجيــع أعضــاء الــس  

  .)٥٢(ببيانات، وكذلك ممثل أملانيا (باسم االحتاد األورويب)

وقـال املمثــل السـامي يف إحاطتــه إنـه علــى الـرغم مــن       
ــة تشــكيل      ــة وعملي ــة االنتخابي ــيت شــهدا احلمل الصــعوبات ال

إلصــالحات السياســية، فــإن الطريــق احلكومــة وبــرغم عرقلــة ا
حنو مزيد من امتالك زمـام األمـور مـن جانـب شـعب البوسـنة       
واهلرسك ليس باخلاطئ، ولكن املشكالت كانـت إنـذارا بأنـه    
ال ميكن اعتبار االنتقـال مـن املسـلمات. وأفـاد املمثـل السـامي       
ــد مســم األجــواء السياســية وعــادت      ــأن التشــدد يف الكــالم ق ب

__________ 

  )٥١(  S/2007/268. 

يسـلندا، وتركيـا، واجلبـل    أنيا، وأيد البيان كل من ألبانيا، وأوكرا  )٥٢(  
ــة      ــابقا، ومجهوري ــدونيا اليوغوســالفية س ــة مق ــود، ومجهوري األس

 .مولدوفا، وصربيا، وكرواتيا

ســا إىل الواجهــة. وقــال إن علــى الســلطات     مســألة سريربينيت
البوسنية االضطالع مبسـؤولياا وكفالـة اختـاذ تـدابري ملموسـة      
لتحسني الظروف يف املنطقة، ولكن ذلك ال يعين تغيري النظـام  
الدستوري واإلقليمي للبوسنة واهلرسك. ودعا املمثل السـامي  
ــق بإصــالح الشــرطة، واإلصــالح     إىل إحــراز تقــدم يف مــا يتعل

ــة     ا ــة الدوليـ ــيني إىل احملكمـ ــهمني املتبقـ ــل املتـ ــتوري، ونقـ لدسـ
الطريـق املـؤدي   ”ليوغوسالفيا السابقة، وذلـك مـن أجـل فـتح     

  .)٥٣(“إىل االندماج يف أوروبا

وأعـــرب معظـــم املـــتكلمني يف اجللســـة عـــن تأييـــدهم   
لقرار اإلبقاء علـى مكتـب املمثـل السـامي حـىت حزيران/يونيـه       

ن ألاملتحــدة عــن خيبــة أملــه ، وأعــرب ممثــل الواليــات ٢٠٠٨
البوســنة واهلرســك مل تكــن يف وضــع ميكــن فيــه لــس تنفيــذ    

  .)٥٤(السامي  السالم أن يقرر إغالق مكتب املمثل

وأيد ممثل االحتاد الروسي النقل املبكـر للمسـؤولية إىل     
 باالنتقـال مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق     ”سلطات البوسنة واهلرسك، 

ــة تابعــة إىل االحتــاد  مكتــب املمثــل الســامي   مــن املقبــل إىل بعث
يراعــي أعضــاء الــس ”أعــرب عــن أملــه يف أن و “.األورويب

ــائع    ــذ الســالم الوق ــس تنفي ــوجيهي ل ــاة   “ الت ــن مراع ــدال م ب
يف  “بعض التهديد املتخيل لالسـتقرار يف البوسـنة واهلرسـك   ”

  .)٥٥(٢٠٠٧إطار االستعراض املقبل يف تشرين األول/أكتوبر 

ــودة يف ، ا٥٧١٣ اجللســةيف و   ــه  ٢٩ملعق حزيران/يوني
ــس ، ٢٠٠٧ ــا الــ ــك    دعــ ــنة واهلرســ ــا والبوســ ــي أملانيــ ممثلَــ

ــات ممــثال اململكــة املتحــدة   اجللســةللمشــاركة يف  . وأدىل ببيان
 مقـدم مـن  واالحتاد الروسي. وطـرح للتصـويت مشـروع قـرار     

__________ 

  )٥٣(  S/PV.5675  ٧-٣الصفحات. 

 .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤(  

 .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٥(  
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 ١٧٦٤مــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار  واعت )٥٦(االحتــاد الروســي

س فيه علما جبملـة أمـور منـها قـرار     أحاط القد )، و٢٠٠٧(
ـــ  ــة التابعـ ــة التوجيهيــ ــؤرخ  اهليئــ ــالم، املــ ــذ الســ ــس تنفيــ ة لــ

ــه  ١٩ ــل الســامي    ،٢٠٠٧حزيران/يوني ــب املمث أن يظــل مكت
قائمـــا ليواصـــل االضـــطالع بواليتـــــه، وأن اهلـــدف يتمثـــل يف 

 حزيــــران/ ٣٠ثــــل الســــامي حبلــــول   إغــــــالق مكتــــب املم 

  .٢٠٠٨  يونيه

ــرت   ــة امل وذكــ ــدة، مت ممثلــ ــة املتحــ ــةملكــ ــد  كلمــ بعــ
التصويت، ومشـرية إىل فقـرة القـرار الـيت يرحـب الـس فيهـا        
بقيام اهليئة التوجيهية التابعة لس تنفيذ السـالم بتعـيني السـيد    
ــتيان     ــيد كريسـ ــا للسـ ــاميا خلفـ ــثال سـ ــاك ممـ مريوســـالف الجـ

شـــيلينغ ويوافـــق علـــى هـــذا التعـــيني، أن اهليئـــة       -شـــوارتز 
تعـني املمثـل السـامي وتقـرر واليـة مكتبـه.        التوجيهية هي الـيت 

ومــع أــا رأت أن ال ضــرورة للموافقــة الرمسيــة لــس األمــن، 
ــدها يرحـــب إال أن  ــد بلـ ــرارات.   وفـ ــذه القـ ــدعم الـــس هلـ بـ

ــه ال يوجــد عنصــر يف القــرار      ١٧٦٤وأعربــت عــن فهمهــا أن

) أو يف القرارات األخرى الـيت يشـري إليهـا يـؤثر علـى      ٢٠٠٧(
 .)٥٧(رى بشــأن البلقــان قــد ينظــر فيهــا الــس  أي مســائل أخــ

ورأى ممثـــل االحتـــاد الروســـي أن القـــرار ينســـجم مـــع اتفـــاق  
دايتون والقرارات السابقة للمجلـس بشـأن البوسـنة واهلرسـك     

  .)٥٨(واالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف السابق
  

__________ 

  )٥٦(  S/2007/394. 

  )٥٧(  S/PV.5713  ٣و  ٢الصفحتان. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٨٥القرار   

ــاين/ ٢١املعقــودة يف ٥٧٨٢يف جلســته   تشــرين الث

    ٢٠٠٧نوفمرب 

تشــــــــرين  ٢١املعقــــــــودة يف ، ٥٧٨٢ يف اجللســــــــة  
 هلـــس يف جـــدول أعمالـــ   اأدرج  ،)٥٩(٢٠٠٧الثـــاين/نوفمرب 

ــاين/نوفمرب   ٥رســالة مؤرخــة   موجهــة مــن   ٢٠٠٧تشــرين الث
األمـني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن، حييــل ــا التقريــر الثــاين  

اتفاق السالم املتعلق بالبوسـنة  والثالثني للممثل السامي لتنفيذ 
املمثــل الســامي يف تقريــره أنــه مل يحــرز   وذكــر .)٦٠(واهلرســك

أي تقدم تقريبا يف تناول خطـة اإلصـالح ومل تقتـرب البوسـنة     
واهلرســك مــن التوقيــع بــاألحرف األوىل علــى اتفــاق لتحقيــق   
االسـتقرار واالنتســاب مـع االحتــاد األورويب. وأشـار أيضــا إىل    

السياســي. ووجــه املمثــل الســامي أيضــا انتبــاه   تــدهور الوضــع
ــذ الســالم     ــوجيهي لــس تنفي الــس إىل إعــالن للمجلــس الت
أشار فيه الس التوجيهي إىل أن بعـض القـادة السياسـيني قـد     
شــككوا يف مشــروعية وســلطة املمثــل الســامي وجملــس تنفيــذ   

كل مـن   ضدالسالم، كما أكد جمدداً أنه ستنفذ تدابري مناسبة 
وم بــذلك مــن القــادة السياســيني أو املؤسســات يف البوســنة  يقــ

مـــا يتعلـــق مبســـألة التحـــديات القانونيـــة الـــيت  واهلرســـك. ويف
تواجه عملية منح شهادات األهلية لقـوات الشـرطة الـيت تقـوم     
ا قوة الشـرطة الدوليـة، أفـاد بأنـه مت التوصـل إىل حـل عنـدما        

ة واهلرسـك يف  وجه رئيس جملس األمن رسالة إىل ممثـل البوسـن  
__________ 

ــرين  ١٥، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٥٧٨٠ اجللســـةيف   )٥٩(   تشـ
ــاين/نوفمرب  ــدمها   ، اســتمع جم٢٠٠٧الث ــة ق ــن إىل إحاط ــس األم ل

املمثل السـامي لتنفيـذ اتفـاق السـالم يف البوسـنة واهلرسـك، وإىل       
بيان أدىل به نائـب رئـيس جملـس الـوزراء يف البوسـنة واهلرسـك.       

آلراء بني أعضـاء الـس واملمثـل السـامي ونائـب      لوجرى تبادل 
 .وصربيا  رئيس جملس الوزراء وممثلي الربتغال

  )٦٠(  S/2007/651. 
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، خيربه فيها برفع احلظـر الـدائم علـى    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣٠
توظيــف أجهــزة الشــرطة لألفــراد الــذين رفضــت قــوة الشــرطة 
الدولية مـنحهم شـهادات األهليـة، وبعـد ذلـك ألغـت البوسـنة        

ملتعلـــق بإنشـــاء جلنـــة الســـتعراض واهلرســـك قرارهـــا الســـابق ا
قـــرارات  هـــذا يتعـــارض مـــع أحكـــاماحلـــاالت، وكـــان  هـــذه
  األمن.  جملس

ودعــا الــس ممثــل البوســنة واهلرســك للمشــاركة يف     
ــاه    اجللســة ــرئيس (إندونيســيا) انتب ــة اجللســة وجــه ال . ويف بداي

 ٢٠٠٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥الــس إىل رســالة مؤرخــة 

من األمـني العـام، حييـل ـا التقريـر احلـادي عشـر عـن         موجهة 
ــنة أنشـــــطة عمليـــــة االحتـــــاد األورويب ال عســـــكرية يف البوســـ

 ،)٦٢(وبعد ذلك طـرح للتصـويت مشـروع قـرار     .)٦١(واهلرسك
ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٧٨٥دون مناقشـ

ــرر ٢٠٠٧( ــذي ق ــه )، ال ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل     ب ال
  :ما يلي السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها

اد األورويب ذن للدول األعضاء اليت تتصرف مـن خـالل االحتـ   أ  
ــرة     أو بالتعــاون معــه بإنشــاء قــوة حتقيــق اســتقرار متعــددة اجلنســيات لفت
إضــافية مــدا إثنــا عشــر شــهرا، بوصــفها خلفــا قانونيــا لقــوة حتقيــق          
ــا املتصــلة        ــؤدي مهامه ــادة وإشــراف موحــدين وت االســتقرار ختضــع لقي

التفـاق السـالم بالتعـاون مـع مقـر       ٢ألف و  - ١بتنفيذ أحكام املرفقني 
منظمة حلـف مشـال األطلسـي وفقـا للترتيبـات املتفـق عليهـا بـني منظمـة          
حلــف مشــال األطلســي واالحتــاد األورويب علــى حنــو مــا أبلغــا بــه جملــس  

، ٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ١٩األمـــن يف رســـالتيهما املـــؤرختني   
واللتني يقران فيهما بأن قوة االحتاد األورويب ستضطلع بالـدور الرئيسـي   

  لسالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛  يف تثبيت ا

وأذن للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ         
من اتفاق السالم وكفالة االمتثـال هلمـا؛ وأذن    ٢ألف واملرفق -١املرفق 

__________ 

  )٦١(  S/2007/632. 

  )٦٢(  S/2007/673. 

للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع التدابري الالزمــة، بناء على طلـب قـوة   
أو مقــر قيــادة منظمــة حلــف مشــال األطلســي، للــدفاع   االحتــاد األورويب

عــن القــوة أو وجــود املنظمــة علــى التــوايل، وملســاعدة املنظمــتني معــا يف 
ــع التــدابري الالزمــة    وأأداء مهمتيهمــا،  ــهما يف اختــاذ مجي قــر حبــق كــل من

  باهلجوم؛    للتهديد  للدفاع عن النفس يف حالة تعرضهما للهجوم أو

تتخذ مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة      وأذن للدول األعضاء بأن  
االمتثال للقـــواعد واإلجـراءات الـيت تـنظم السـيطرة علـى اـال اجلـوي         

يتعلـق باحلركـة اجلويـة املدنيـة      مـا  للبوسنة واهلرســك ومراقبته وذلـك يف 
  والعسكرية جبميع أشكاهلا.

  

 ١١٩٩  )، و١٩٩٨( ١١٦٠رارات جملـس األمـن   ق   - باء 

 ١٢٣٩  )، و١٩٩٨( ١٢٠٣)، و ١٩٩٨(

  )١٩٩٩( ١٢٤٤)، و ١٩٩٩(

املعقـودة   ٤٩١٠املداوالت اليت دارات يف اجللسـة    

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٦يف 

  
ــة    ــودة يف ٤٩١٠يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٦، املعقـــ شـــ
، واليت أدىل فيهـا ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس وممثلـو       ٢٠٠٤

ربيا ، وصـ )٦٣(كل من ألبانيا، وأيرلندا (باسم االحتـاد األورويب) 
واجلبـــل األســـود، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل   
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة    
يف كوسوفو (بعثة كوسوفو) ويف تلـك اجللسـة، أدرج الـس    
يف جدول أعماله تقرير األمني العام عن بعثة كوسوفو املـؤرخ  

  .)٦٤(٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٢٦
__________ 

أيد هـذا البيـان كـل مـن أيسـلندا، وإسـتونيا، وبلغاريـا، وبولنـدا،           )٦٣(  
مهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا،  وتركيـــــا، واجل

وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، ومالطـة،      
 .والنرويج، وهنغاريا

  )٦٤(  S/2004/71 ١٢٤٤، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 
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ــها أن         ــور من ــة أم ــره مجل ــام يف تقري ــني الع وذكــر األم
إنشــاء آليــة، حتــت ســلطة الــس، لقيــاس التقــدم الــذي حتــرزه 

ــم الـــذايت   ــة للحكـ ــوفو املؤقتـ ــاء )٦٥(مؤسســـات كوسـ ، يف الوفـ
هــو )٦٦(“املعــايري قبــل املركــز”باملعــايري الــيت تقضــي ــا سياســة

تطــور جــدير بكــل ترحيــب، وأشــار إىل عزمــه موافــاة الــس  
ثالثة أشهر بتقارير تقييمية عن مـدى التقـدم الـذي حتققـه      كل

 ٢٠٠٥املؤسســات املؤقتــة. وقــال إنــه ينبغــي يف منتصــف عــام 
ــذلك التقــدم ريثمــا يتحقــق التقــدم     إجــراء اســتعراض شــامل ل
املنشــود يف الوفــاء باملعــايري. وســيتوقف الشــروع يف العمليــة       

ــى نتي    ــد مركــز كوســوفو يف املســتقبل عل جــة السياســية لتحدي
ــة    ــأن وثيقـ ــن شـ ــات. ومـ ــك االستعراضـ ــة  ”تلـ ــايري اخلاصـ املعـ

ــوفري     “ بكوســوفو ــة ت والتطــوير اجلــاري خلطــة العمــل التنفيذي
إطار واضح يتعني على املؤسسـات املؤقتـة أن تتصـرف داخلـه     

ــرار   ــا يتفـــق والقـ ــتوري، ١٩٩٩( ١٢٤٤مبـ ــار الدسـ )، واإلطـ
فيـذ  والقانون املعمول به يف كوسوفو. وأكد األمني العام أن تن

املعــايري ال يعــين اســتباق احلكــم علــى القــرار املنتظــر أن يتخــذه 
جملس األمن بشأن البدء يف عمليـة املركـز املقبلـة كمـا ال يعـين      

  استباق احلكم على مركز كوسوفو يف املستقبل.

ــة        ــائل التعددي ــام، مشــريا إىل أن مس ــني الع ــال األم وق
اجلماعـات   العرقية والتسامح وتأمني املساواة يف احلقـوق لكـل  

__________ 

عتبـاره الصـيغة   يف هـذا امللحـق با  “ كوسـوفو ”يستخدم مصطلح   )٦٥(  
، “ة احتــاد صــربيا واجلبــل األســودكوســوفو، دولــ”القصــرية مــن 

، دون املساس مبسـائل الوضـع.   “كوسوفو، مجهورية صربيا ” و
، وبعـــد إعـــالن االســـتقالل الـــذي ٢٠٠٦حزيران/يونيــه   ٣ويف 

ــة احتــاد      ــل األســود، مل يعــد لدول ــة للجب ــة الوطني ــه اجلمعي اعتمدت
عتبـــارا مـــن ذلـــك التـــاريخ، صـــربيا واجلبـــل األســـود وجـــود. وا

واصلت مجهورية صربيا عضوية صربيا واجلبـل األسـود يف األمـم    
، قُبلـت مجهوريـة اجلبـل    ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٢٩املتحدة. ويف 

 األسود عضوا يف األمم املتحدة.

 عامة عن املعايري. ، املرفق، لالطالع على حملةS/2003/113انظر   )٦٦(  

ــم       ــادة واملؤسســات، إن األم ــة الق ــدعم كاف ــى ب جيــب أن حتظ
املتحـــدة تؤيـــد بشـــدة مبـــدأ التمثيـــل املتعـــدد األعـــراق لـــدى   
ــة     ــال لكافـ ــتراك الفعـ ــوفو واالشـ ــة يف كوسـ ــات املؤقتـ املؤسسـ
اجلماعات يف هـذه املؤسسـات. وأبـرز يف ذلـك السـياق أمهيـة       

ال إن عـدم  إشراك كافـة اجلماعـات يف املؤسسـات املؤقتـة، قـائ     
االشتراك يف املؤسسات املؤقتة واالبتعاد عن العمليـة السياسـية   
ــال      ــي، وإن أعمـ ــدم احلقيقـ ــق التقـ ــوى إىل تعويـ ــؤدي سـ ال يـ
التخويـف والعنـف، وخاصـة ضـد األقليـات، تعـوق التقـدم يف        
كل جمال، وجيب أن تتوقف. وإضـافة إىل ذلـك، جـرى حـث     

ــة اســتتباب حكــم القــ      ــى كفال ــادة كوســوفو عل ــع ق انون. مجي
وعلى الرغم من إحراز تقدم يف جماالت من قبيل إعـداد وسـن   

ــتويات احلكــم    ــى مس ــة،    تشــريعات عل ــة واحمللي ــذايت املركزي ال
أنه يبقى الكثري مما ينبغي عمله يف جماالت أخرى مـن قبيـل    إالّ

ــة     ــات املؤقتـ ــات يف املؤسسـ ــة اجلماعـ ــال لكافـ ــتراك الفعـ االشـ
سـية. وأعـرب األمـني    وإنشاء خدمة مدنية ال تتسم بصبغة سيا

كانـت تـرفض مـن    “ مجعيـة كوسـوفو  ”العام عن قلقه مـن أن  
ــة     ــات يف العمليــ ــرعية لألقليــ ــواغل الشــ ــاة الشــ ــد مراعــ جديــ
التشــريعية، وأــا جتــاوزت حــدود اختصاصــاا، األمــر الــذي   

ــرا للقـــــرار   ــار ١٩٩٩( ١٢٤٤ميثـــــل حتـــــديا مباشـــ ) ولإلطـــ
  الدستوري والقانون املعمول به يف كوسوفو.  

ــ   ــهاء إىل حــد    وأع ــديره لالنت ــام عــن تق رب األمــني الع
ــل املســؤوليات غــري    ــن نق ــا يف    كــبري م ــوارد بيا املخصصــة ال

الفصل اخلامس من اإلطـار الدسـتوري، حيـث يـتعني تنفيـذها      
تنفيذا كامال منصفا من جانب املؤسسات املؤقتـة، الـيت سـيقع    
ــذلك يف عمليــــة       ــا لــ ــتقيم تبعــ ــاءلة وســ ــبء املســ ــا عــ عليهــ

. ومل يـــؤثر نقـــل االختصاصـــات علـــى إمجـــايل     االســـتعراض
وقــــــوة كوســــــوفو يف إطــــــار القــــــرار    ســــــلطات البعثــــــة  

)، ومل يؤثر أيضا على املسؤوليات املخصصـة  ١٩٩٩( ١٢٤٤
للممثل اخلاص لألمني العام مبوجب الفصل الثامن مـن اإلطـار   
ــت       ــة كوســوفو كان ــأن بعث ــام ب ــاد األمــني الع الدســتوري. وأف
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والتـدخل حسـب االقتضـاء،     تواصل رصـد احلالـة عـن كثـب،    
لضمان امتثال املؤسسات املؤقتة على كال املسـتويني املركـزي   

ــرار   ــدي للقــ ــتوري  ١٩٩٩( ١٢٤٤والبلــ ــار الدســ )، ولإلطــ
والقــوانني األخــرى املعمــول ــا يف كوســوفو. وقــال إن تــوافر 
دعــم قــوي مــن جانــب الــس والــدول الرئيســية األعضــاء        

ـــ  ذ التــــام للقــــرار ن أجــــل التنفيــــســــيكون أمــــرا ضــــروريا مـ
ــل املركــز ”) وسياســة ١٩٩٩( ١٢٤٤ ــايري قب ــايل “. املع وبالت

ميثل أمـام املؤسسـات املؤقتـة وبعثـة كوسـوفو علـى حـد سـواء         
ــق بتــدبر األمــر حــىت منتصــف    ، املوعــد ٢٠٠٥التحــدي املتعل

  املقرر إلجراء االستعراض الشامل.  

وتنــاول املمثــل اخلــاص بالتفصــيل يف إحاطتــه املقدمــة     
ــة  إىل ا ــس وثيق ــايري”ل ــس،   “كوســوفو مع ــا ال ــيت أقره ، ال

 كــــــــــانون األول/ ١٢ســــــــــي املــــــــــؤرخ البيــــــــــان الرئا يف

.وقــال إن املهمــة األكثــر أمهيــة هــي وضــع )٦٧(٢٠٠٣ ديســمرب
خطة عمـل للتنفيـذ حتـدد بوضـوح اإلجـراءات الالزمـة لبلـوغ        
املعايري. ومن أجل حتقيق هذه الغاية، وعلـى الـرغم مـن العمـل     

تقــوم بــه مخســة أفرقــة عاملــة مــن أجــل إعــداد   املكثــف الــذي 
ــذه        ــن ه ــوفو ع ــثلني لصــرب كوس ــاب مم ــة، يتواصــل غي اخلط
العملية. وشدد املمثل اخلاص على أن شاغل صرب كوسـوفو  

عمليـــــــة املعــــــايري تعطــــــل القـــــــرار   الرئيســــــي، وهــــــو أن   
)، ال أســاس لــه مــن الصــحة. وفيمــا يتعلــق      ١٩٩٩( ١٢٤٤

وبلغراد، أكـد علـى أنـه مـن      بعملية احلوار املباشر بني بريشتينا
مســــؤوليات مؤسســــات احلكــــم الــــذايت املؤقتــــة أن تشــــترك 
اشـتراكا نشـطا جـادا، بالتعـاون مـع البعثـة، وبـدون مزيـد مـن          
التــأخري، يف احلــوار املباشــر. وأكــد املمثــل اخلــاص إىل أن بقــاء 

__________ 

  )٦٧(  S/PRST/2003/26. 

كوســوفو بــدون مركــز حمــدد ال يســاعد أحــدا فيهــا، وينبغــي    
  .)٦٨( آجالتسوية هذه املسألة عاجال ال

املعـــايري ”ووافـــق معظـــم املـــتكلمني علـــى أن اعتمـــاد   
حيب أن يتبعه التنفيذ الفعلي، وأعربـوا عـن قلقهـم    “ لكوسوفو

إزاء غياب متثيل صرب كوسوفو يف األفرقة العاملـة الـيت تضـع    
خطــة العمــل. وذكــر بعــض املــتكلمني أن بلغــراد بــدت تعمــل  

ذا الصــدد فعليــا لــثين صــرب كوســوفو عــن املشــاركة، ويف هــ 
.وأكـد ممثـل   )٦٩(شجعوا بلغراد على اختـاذ موقـف أكثـر إجيابيـة    

ــرم      ــة حتـ ــات املؤقتـ ــى أن املؤسسـ ــود علـ ــل األسـ ــربيا واجلبـ صـ
ــاة    ــة يف احليـ ــاركة هادفـ ــة مـــن أي مشـ الطوائـــف غـــري األلبانيـ
السياســية، إىل حــد عــدم ضــمان حــىت حقهــم األساســي يف       

  .)٧٠(احلصول على الوثائق بلغام األصلية

عديد من املـتكلمني إنـه إذا أحـرزت كوسـوفو     وقال ال  
ــد       ــة لتحدي ــذ عملي ــتبدأ حينئ ــايري، س ــالزم بشــأن املع ــدم ال التق

ــرار    ــاً للقـ ــهائي وفقـ ــز النـ ــن إذا ). و١٩٩٩( ١٢٤٤املركـ لكـ
تكــن هنـــاك نتـــائج إجيابيــة لالســـتعراض يف ذلـــك املوعـــد،    مل

ســيتعني إجــراء اســتعراض آخــر يف موعــد الحــق. واتفــق ممثــل 
ســي مــع األمــني العــام يف رأيــه القائــل بــأن املضــي   االحتــاد الرو

قدما يف تسوية كوسوفو لـن يكـون ممكنـا بـدون إحـراز تقـدم       
بشأن تنفيذ املعايري. وشدد أيضا على أن إحـراز نتيجـة إجيابيـة    
ــق     ــي أن يطلـ ــايري ال ينبغـ ــذ املعـ ــامل لتنفيـ ــتعراض الشـ يف االسـ

ــه      ــز الن ــيت حتــدد املرك ــية ال ــة السياس ــائي العملي ائي بشــكل تلق
__________ 

  )٦٨(  S/PV.4910٦-٢، الصفحات. 

 ١٧ململكــة املتحــدة)؛ والصــفحتان (ا ٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )٦٩(  
 (أملانيا). ١٨ و

 .٢٨، الصفحة املرجع نفسه  )٧٠(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

823/1582 11-02856 
 

ــي   ــل ينبغـ ــوفو، بـ ــدء    لكوسـ ــرار بـ ــن قـ ــس األمـ ــذ جملـ أن يتخـ
  .)٧١(العملية  تلك

  

 ٤٩٢٨البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

  ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٨املعقودة يف 

موجهــة إىل  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٧برســالة مؤرخــة   
رئيس جملـس األمـن، طلـب ممثـل صـربيا واجلبـل األسـود عقـد         

يف أعمال العنف األخـرية الـيت   ”جلسة عاجلة للمجلس للنظر 
  .)٧٢(“اندلعت يف كوسوفو وميتوهيا

آذار/مــــارس  ١٨، املعقــــودة يف ٤٩٢٨ويف اجللســــة   
، استجابة للطلب الـوارد يف الرسـالة املـذكورة أعـاله،     ٢٠٠٤

ــه، اســتمع الــس إىل    والــيت أدرجهــا الــس يف جــدول أعمال
وقعـت يف  إحاطة من األمـني العـام عـن األحـداث العنيفـة الـيت       

. وأدىل ببيانــات مجيــع ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٧كوســوفو يــوم 
الــدول األعضــاء يف الــس، وممثلــو كــل مــن األردن، وألبانيــا  

، ومجهوريـــة مقـــدونيا )٧٣(وأيرلنـــدا (باســـم االحتـــاد األورويب)
  اليوغوسالفية السابقة، وصربيا واجلبل األسود، واليابان.

لـة األمنيـة العامـة    وقال األمني العام يف إحاطتـه إن احلا   
يف مجيع أحناء كوسوفو ما زالـت غـري مسـتقرة إىل حـد كـبري.      
وأعرب عن شـعوره العميـق خبيبـة األمـل واحلـزن حيـال جتـدد        

ــقطت     ــيت أسـ ــا، الـ ــة عرقيـ ــف املدفوعـ ــال العنـ ــيالً  ٣١أعمـ قتـ
وخلفــت املئــات مــن اجلرحــى. وذكــر أنــه جيــب شــجب هــذا  

ات املتعمــدة العنــف بــأقوى العبــارات املمكنــة وكــذلك اهلجمــ
__________ 

 .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧١(  

  )٧٢(  S/2004/220. 

أيد هـذا البيـان كـل مـن أيسـلندا، وإسـتونيا، وبلغاريـا، وبولنـدا،           )٧٣(  
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا،  

يتوانيـا، وليختنشـتاين، ومالطـة،    وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، ول  
 .والنرويج، وهنغاريا

على ممثلي اتمع الدويل، وخاصة موظفي بعثة األمم املتحـدة  
ــوة كوســوفو. كــذلك شــدد       ــة يف كوســوفو وق ــإلدارة املؤقت ل
ــذه      ــائج هـ ــة لنتـ ــة املتأنيـ ــرورة الدراسـ ــى ضـ ــام علـ ــني العـ األمـ
األحــداث بالنســبة ملســتقبل كوســوفو. ولكــن األولويــة األوىل  

عة. ودعا قادة الطوائـف  هي استعادة السالمة واألمن يف املقاط
وممثلـــي املؤسســـات املؤقتـــة يف كوســـوفو للعمـــل مـــع اتمـــع 
ــبعض ومــع شــعب كوســوفو ــدف     الــدويل، ومــع بعضــهم ال
ــان      ــادة طائفــة ألب ــر األمــني العــام ق إعــادة اهلــدوء. كــذلك ذكَّ
كوســوفو، بوصــفهم اجلماعــة العرقيــة األكــرب، بــأن املســؤولية   

اص يف كوســوفو،  عــن محايــة وتعزيــز حقــوق مجيــع األشــخ     
وخاصة أقليات كوسوفو، تقع علـى عـاتقهم. وأعـرب األمـني     
ــة االهتمــام     ــه مــن أن جملــس األمــن ســيويل احلال العــام عــن ثقت

  .)٧٤(العاجل واجلدي الذي تقتضيه

وأدان مجيع املتكلمني بشدة أعمال العنف الـيت دارت    
بني الطوائف يف كوسوفو على مـدى األيـام املاضـية. وأعـرب     

كلمني عـن القلـق مـن أن انـدالع أعمـال العنـف قـد        بعض املـت 
عرض العملية السياسية للخطر، وهدد التقدم الذي أجنـز حـىت   

ــدل علــى هشاشــة    )٧٥(اآلن .ورأى عــدة مــتكلمني أن العنــف ي
  .)٧٦(السالم وعدم استقراره يف كوسوفو

وأكــد ممثــل االحتــاد الروســي علــى أن أعمــال العنــف     
غط علــى الســكان مــن غــري األعمــال اهلادفــة للضــ”هــي مبثابــة 

، ورأى أن عمليـة  “ األلبان ومحلهم على اخلروج من املقاطعة
__________ 

  )٧٤(  S/PV.4928 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 ٨و  ٧(شـيلي)؛ والصـفحتان    ٧و  ٦املرجع نفسـه، الصـفحتان     )٧٥(  
ــفحتان   ــا)؛ والصـ ــفحتان   ١٠و  ٩(رومانيـ ــوال)؛ والصـ  ١٥(أنغـ

 (اجلزائر). ١٦ و

ــاد الروســي)؛ والصــفحة    ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )٧٦(    ٧(االحت
 (الصني).



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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بناء جمتمع متعـدد األعـراق يف كوسـوفو مبـا يتماشـى مـع قـرار        
فحسـب، بـل إـا    “ تتعثـر ”) مل ١٩٩٩( ١٢٤٤جملس األمن 

  .)٧٧(“عادت إىل نقطة البداية مرة أخرى”

يـان باســم  ويف ايـة اجللســة، أدىل الـرئيس (فرنســا) بب    
  ،ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٧٨(الس

أدان بشـــدة أعمـــال العنـــف الواســـعة النطـــاق بـــني الطوائـــف    
العرقية يف كوسوفو (صربيا واجلبل األسـود)، والـيت قُتـل فيهـا كـثري مـن       

  األشخاص كما جرح املئات؛  

وأدان بشــدة أيضــا اهلجمــات الــيت تعرضــت هلــا قــوة األمــن         
ألمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة     يف كوسـوفو وأفـراد ومواقـع بعثـة ا     الدوليـة 

  كوسوفو؛    يف

ــع    ــا مجي ــع    ودع ــف مجي ــف يف كوســوفو إىل وق ــال  الطوائ أعم
  اهلدوء؛    ب زيادة التصعيد والستعادةالعنف وذلك لتجن

وحث األطراف على االمتنـاع عـن اإلدالء ببيانـات واامـات       
  وحتريضية؛   غري مسؤولة

ــل     وأعــرب عــن     ــات القت ــاء عــن عملي ــا ورد مــن أنب اســتيائه مل
واإلصابة بني سكان كوسوفو، فضال عن الضحايا مـن بـني أفـراد دائـرة     
شــرطة كوســوفو، والشــرطة املدنيــة الدوليــة التابعــة لبعثــة األمــم املتحــدة  

  لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وقوة األمن الدولية يف كوسوفو؛  

ــد جمــددا وجــود حاجــة ملحــة ألن       تتخــذ الســلطات يف   وأك
كوســوفو خطــوات فعالــة إلنفــاذ ســيادة القــانون وضــمان تــوفري األمــن    
علـــى النحـــو املالئـــم جلميـــع الطوائـــف العرقيـــة وتقـــدمي مجيـــع مـــرتكيب  

  األعمال اإلجرامية إىل العدالة.  
  

__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

  )٧٨(  S/PRST/2004/5. 

 ٤٩٦٠البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ٤٩٤٢يف اجللســــــ ــان/ ١٣املعقــــــ  نيســــــ

، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن وكيــل األمــني   ٢٠٠٤ أبريــل
العــام لعمليــات حفــظ الســالم بشــأن العنــف الــذي اجتــاح         

، ٢٠٠٤كوســــوفو بشــــكل واســــع النطــــاق يف آذار/مــــارس 
واالستجابات لذلك العنف وما تنطـوي عليـه تلـك األحـداث     

ضـافة إىل ممثلـي   من آثار. وأدىل ببيانات مجيع أعضـاء الـس إ  
،وصـربيا  )٧٩(كل مـن ألبانيـا وأيرلنـدا (باسـم االحتـاد األورويب)     

  واجلبل األسود، واليابان.

ــأن        ــه بـــ ــام يف إحاطتـــ ــني العـــ ــل األمـــ ــاد وكيـــ وأفـــ
االعتــداءات الــيت قادهــا املتطرفــون مــن ألبــان كوســوفو ضــد  ”

كانــت محلــة  “ صــرب كوســوفو وطــائفيت الروماواألشــكايل   
ات هـــدف حمـــدد. وقـــد وقعـــت منظمـــة وواســـعة النطـــاق وذ

االعتداءات على صرب كوسـوفو يف خمتلـف أحنـاء كوسـوفو،     
مبــا يف ذلــك األمــاكن الــيت عــادت إليهــا مجاعــات مــن صــرب   
ــوفو.       ــا يف كوس ــاء حيا ــادة بن ــةً إلع ــؤخرا خمطط كوســوفو م
وهـــدمت ممتلكـــات ودمـــرت مرافـــق عامـــة مثـــل املـــدارس        

 ٣٦حراق وتـدمري  والعيادات الطبية؛ وقامت الغوغاء بنهب وإ
كنيسـة مــن الكنـائس األرثوذكســية الصـربية أو إحلــاق الضــرر    
ا؛ وحوصـرت بعـض الطوائـف وهـددت حيـث أُجـرب بعـض        
الســكان علــى مغــادرة بيــوم. ومت إخــالء قــرى بأكملــها مــن  
سكاا، وأحرقت منازهلم متاما عقب مغـادرم. وقـال وكيـل    

“ ع نطاقهــاوحشــية هــذه األحــداث واتســا ”األمــني العــام إن 
__________ 

أيـــد البيـــان كـــل مـــن أيســـلندا، وإســـتونيا، وبلغاريـــا، وبولنـــدا،    )٧٩(  
ـــ  ا، وســـــلوفاكيا، وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيــ

وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، ومالطـة،      
 والنرويج، وهنغاريا.
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أوضــحا أن كوســوفو مــازال يــتعني عليهــا أن تقطــع شــوطا       
طـــويال علـــى الطريـــق إىل التعـــدد العرقـــي، وإن العنـــف كـــان 
نكسة كبرية فيما يتعلق بتحقيق االستقرار واألحـوال الطبيعيـة   
يف البيئــة األمنيــة والسياســية يف كوســوفو. وشــدد علــى أمهيــة   

الصــحيح، وذكــر أن إعــادة عمليــة تنفيــذ املعــايري إىل مســارها  
املمثـل اخلـاص شـرع يف تدشـني خطـة تنفيـذ معـايري كوسـوفو         
ــة إىل األمــام ومنــع فقــدان الــزخم. وتضــمنت    لتحريــك العملي
اخلطة أعماال رئيسية ذات أولويـة يف جمـاالت عمليـات العـودة     
وحرية التنقل كـرد فعـل علـى أحـداث العنـف الـيت وقعـت يف        

إنه قد تلزم إعـادة النظـر   آذار/مارس. وقال وكيل األمني العام 
يف اخلطــة وتنقيحهــا، مــع التشــديد بقــدر أكــرب علــى األمــن        

وحقــــوق األقليـــــات واحلمايـــــة  ومســــائل ســـــيادة القـــــانون  
ركزية، يف أعقاب مـا حـدث مـن    العودة وعلى الالم وعمليات

  .)٨٠(عنف  أعمال

وأكد معظم املـتكلمني جمـددا علـى اسـتمرار تأييـدهم        
    خلطة تنفيذ معايري كوسوفو.

ورأى ممثــل اململكــة املتحــدة أنــه كــان ينبغــي إصــدار     
خطــة تنفيــذ معــايري كوســوفو هــي     بيــان رئاســي يفيــد بــأن    

ــوة ــراف إىل ا   خطــ ــع األطــ ــدعو مجيــ ــام، ويــ ــذ إىل األمــ لتنفيــ
  .)٨١(للمعايري  النشط

وقـــال ممثـــل االحتـــاد الروســـي إنـــه يف ضـــوء أحـــداث   
العنــف الــيت وقعــت يف آذار/مــارس، يعتــرب كــل احلــديث عــن    

ــهائي لكوســوفو غــري     و ــد املركــز الن ضــع جــدول زمــين لتحدي
ض مـن ممثـل فرنسـا الـذي رأى أنـه      مناسب البتـة. وعلـى النقـي   

ينبغـــي لـــس األمـــن تعـــديل النـــهج املتعلـــق خبطـــة تنفيـــذ    ال
__________ 

  )٨٠(  S/PV.4942 ٦-٢، الصفحات. 

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨١(  

،قال ممثل االحتاد الروسـي إن اخلطـة تتطلـب تنقيحـا     )٨٢(املعايري
ألمـن  مستفيضا، مـن أجـل تعزيـز أحكامهـا يف جمـاالت تـوفري ا      

ــوق   ــل وحقـ ــة التنقـ ــى  وحريـ ــة علـ ــات العرقيـ وحريـــات األقليـ
  .)٨٣(املساواة  قدم

واجلبــل األســود أن خطــة التنفيــذ  ورأت ممثلــة صــربيا   
توفر الضمانات الكافية لبقـاء السـكان الصـرب يف اإلقلـيم،      ال

ناهيك عـن عمليـات العـودة إليـه. وشـددت علـى أن حكومـة        
ــل األســو   ــة صــربيا تعا صــربيا واجلب رضــان إحــداث  د وحكوم

تغيريات على احلدود يف البلقـان، وأضـافت أن احلكـومتني     أي
ــتقبل   ــان إىل مســ ــن    تتطلعــ ــدال مــ ــل بــ ــة تكامــ ــم بعمليــ يتســ

  .)٨٤(تفسخ  عملية

 نيســــــان/ ٣٠، املعقــــــودة يف ٤٩٦٠ويف اجللســــــة   

، دعيــــت ممثلــــة صــــربيا واجلبــــل األســــود إىل ٢٠٠٤ أبريــــل
ــا)٨٥(املشــاركة يف اجللســة  ــرئيس (أملاني ــان باســم ،وأدىل ال ) ببي

  ،ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٨٦(الس

ــر   ــر أن عــــ ــوفو يف  ذكــــ ــايري كوســــ ــذ معــــ ــة تنفيــــ ض خطــــ
ــارس  ٣١ ــل    ٢٠٠٤آذار/مــ ــربيا واجلبــ ــوفو (صــ ــتينا، بكوســ يف بريشــ

  املعايري؛    خطوة إىل األمام يف عملية تنفيذ األسود)، يعد

ــة       ــام لسياسـ ــده التـ ــى تأييـ ــد علـ ــاد التأكيـ ــاي”وأعـ ــل املعـ ري قبـ
، الــيت رمســت مــن أجــل كوســوفو، والــيت أقرهــا الــس تطبيقــا  “املركــز
  )؛  ١٩٩٩( ١٢٤٤لقراره 

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة  )٨٢(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  

 .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٤(  

 شارك األمني العام أيضا يف اجللسة.  )٨٥(  

  )٨٦(  S/PRST/2004/13. 
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وشــدد علـــى أنـــه مـــن األساســـي اســـتعراض وتنقـــيح جـــزأين    
العـــودة املســـتدامة ”رئيســـيني مـــن الوثيقـــة يف الوقـــت املناســـب، ومهـــا  

  “.  حرية احلركة”و“ وحقوق الطوائف وأفرادها

ن السـماح ألي طـرف باالسـتفادة مـن     وشدد على أنـه ال ميكـ    
  تسخريها ألغراض سياسية؛    تدابري العنف أو

وناشــد مؤسســات احلكــم الذاتـــــي املؤقتــة ومجيــع الزعمـــاء         
السياسيني حتمل مسؤوليتهم يف احلالـــة الراهنة وكفالة عـدم تكـرار مثـل    

  هذه األعمال وديدات العنف.  
  

ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٤٩٦٧الت الــــ

، ٥١٨٨و  ٥١٣٠و  ٥٠٨٩و  ٥٠١٧ و

ــن    ــرة م ــودة يف الفت ــايو  ١١املعق إىل  ٢٠٠٤أيار/م

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٧

ــات     ٥١٣٠و  ٥٠٨٩و  ٥٠١٧و  ٤٩٦٧يف اجللسـ
،أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقــارير األمــني   )٨٧(٥١٨٨و 

العـــــام عـــــن بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة لـــــإلدارة املؤقتـــــة يف       
م يف تقـاريره مجلـة أمـور منـها     .وذكـر األمـني العـا   )٨٨(كوسوفو

 ٢٠٠٤أن العنـف الـذي أثارتـه أسـباب عرقيـة يف آذار/مــارس      
ــوفو     ــاء كوسـ ــة إىل بنـ ــود الراميـ ــرية للجهـ ــة خطـ ــكّل نكسـ شـ
ــع      ــة التطبي ــراق، وأن عملي ــددة األع ــة ومســتقرة ومتع دميقراطي
ــثري الشــكوك بشــأن        ــا ي ــد مم واملصــاحلة تضــررت إىل حــد بعي

__________ 

، ٢٠٠٤آب/أغسـطس   ٥، و ٢٠٠٤أيار/مـايو   ١١املعقودة يف   )٨٧(  
  ،٢٠٠٤تشــــــــــــــــــــــــــــرين الثــــــــــــــــــــــــــــاين/نوفمرب   ٢٩و 

 .٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٧، و ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٤و 

ــة   )٨٨(   ــان/أبريل  ٣٠املؤرخـــــــــــــ )، S/2004/348( ٢٠٠٤نيســـــــــــــ
ــه  ٣٠ و تشـــــــــرين  ١٧)، و S/2004/613( ٢٠٠٤متوز/يوليـــــــ

ــاين/نوفمرب  ــباط/فرباير  ١٤)، و S/2004/907( ٢٠٠٤الثــــــ شــــــ
٢٠٠٥ )S/2005/88 ــايو  ٢٣)، و  S/2005/335( ٢٠٠٥أيار/مـــــ

 ).Corr.1 و

يف تنفيـذ املعـايري الـيت حـددها     اجلدول الـزمين لتحقيـق النجـاح    
  اتمع الدويل لكوسوفو ويهدد بزعزعة استقرار املنطقة.

ــغ األ   ــن   وأبلـــ ــرة مـــ ــالل الفتـــ ــه خـــ ــام أنـــ ــني العـــ مـــ
، واصـلت  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٣إىل  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

بعثة كوسوفو العمـل ضـمن اإلطـار الـذي تـنص عليـه سياسـة        
ــل املركــز  ” ــايري قب ــوفر خريطــ  “املع ــيت ت ــة  ، ال ــق للمرحل ة طري

االنتقاليـــة. وذكـــر أن اســـتمرار افتقـــار أقليـــات كوســـوفو إىل 
حرية احلركة، وهشاشة أوضاعها األمنية وعدم حصوهلا علـى  
اخلــدمات العامــة أدى إىل عــودة أعــداد ضــئيلة جــدا ممــن فــروا  

. ٢٠٠٤خـــالل أعمـــال العنـــف الـــيت وقعـــت يف آذار/مـــارس 
ــار إىل أن انتخا ــوفو الـــ   وأشـ ــة كوسـ ــات مجعيـ يت جـــرت يف بـ

ــوبر   ٢٣ ، واعتــربت حــرة ونزيهــة،  ٢٠٠٤تشــرين األول/أكت
شــكلت خطــوة هامــة أخــرى يف توطيــد مؤسســات احلكــم       
ــذا      ــع. ويف ه ــق االســتقرار والتطبي ــة حتقي ــة وعملي ــذايت املؤقت ال
الصـدد، أعـرب األمـني العـام عـن خيبـة األمـل لعـدم مشــاركة         

  .)٨٩(صرب كوسوفو

ــام    ــني العـ ــر األمـ ــؤر وذكـ ــره املـ ــوز/ ٣٠خ يف تقريـ  متـ

، أنـه طلـب إجـراء اسـتعراض شـامل للسياســات      ٢٠٠٤ يوليـه 
واملمارسات اليت تنتهجها اجلهات الفاعلة كافـة يف كوسـوفو،   
ــتمعن يف     ــارات والتوصــيات كأســاس لل ــوفري اخلي فضــال عــن ت
الســبيل الــذي ينبغــي انتهاجــه للمضــي قــدما يف هــذا االجتــاه.    

ي تقييمــا وقدمــه وحتقيقــا هلــذه الغايــة، أجنــز الســفري كــاي إيــد 
  .)٩٠(لكي ينظر فيه األمني العام

ألمــــــــني العــــــــام يف تقريــــــــره املــــــــؤرخ وذكــــــــر ا  
أنــه يف حـني أحــرز بعـض التقــدم يف    ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ١٤

__________ 

  )٨٩(  S/2004/907. 

  )٩٠(  S/2004/613. 
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ما يتعلق بتنفيذ املعايري، يلزم بـذل مزيـد مـن اجلهـود املسـتمرة      
يف اــاالت ذات األمهيــة بالنســبة لطوائــف األقليــات، بــالرغم  

راك غالبيــــة الكيانـــات السياســـية والزعمــــاء   مـــن عـــدم اشـــت   
ــى      ــة علـ ــات املؤقتـ ــوفو يف املؤسسـ ــرب كوسـ ــيني لصـ السياسـ

، ومـع اإلشـارة   ٢٠٠٥.ويف منتصف عـام  )٩١(الصعيد املركزي
إىل أن املؤسسات املؤقتة قد كثفت جهودها الراميـة إىل تنفيـذ   
املعايري، أبلغ األمني العام أن العـدد اإلمجـايل للعائـدين ال يـزال     

ــة مــا زالــت هشــة. وأعــرب بعــد النظــر    من خفضــا، وأن العملي
بتمعن عن اعتقاده بأنه ينبغي بـدء عمليـة اسـتعراض شـاملة يف     

) ١٩٩٩( ١٢٤٤، جتـــرى وفقـــا للقـــرار ٢٠٠٥صـــيف عـــام 
وللبيانـات الرئاســية ذات الصــلة الصـادرة عــن الــس، وأشــار   
إىل عزمه تعيني ممثل خـاص إلجـراء ذلـك االسـتعراض. وأكـد      

نتــائج االســتعراض الشــامل ليســت اســتنتاجا مفروغــا  علــى أن
  .)٩٢(من أمره يف ما يتعلق بالوضع النهائي لكوسوفو

وخالل املداوالت ألقى ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس       
وكــــذلك ممثلــــو كــــل مــــن ألبانيــــا، وأوكرانيــــا، وأيســــلندا،  
وسويســـرا، وصـــربيا واجلبـــل األســـود، والنـــرويج، واليابـــان،  

ـــ  ــات باســـ ــى ببيانــــ ــن   وألقــــ ــل مــــ ــاد األورويب كــــ م االحتــــ
، ٥١٨٨. ويف اجللسـة  )٩٥(،وهولنـدا )٩٤(،ولكسمربغ)٩٣(أيرلندا

__________ 

  )٩١(  S/2005/88. 

  )٩٢(  S/2005/335. 

ــا، ، أيـــد البيـــان كـــل مـــن أيســـلندا، وبلغا ٤٩٦٧يف اجللســـة   )٩٣(   ريـ
 ورومانيا، وليختنشتاين، والنرويج.

ــا،  ٥١٣٠يف اجللســـة   )٩٤(   ، أيـــد البيـــان كـــل مـــن أيســـلندا، وبلغاريـ
ــا. ويف اجللســة   ــا، وكرواتي ــان ٥١٨٨وتركيــا، وروماني ــد البي ، أي

ــا،    ــا، وكرواتيـ ــا، وتركيـــا، ورومانيـ كـــل مـــن أيســـلندا، وبلغاريـ
 والنرويج.

ــة   )٩٥(   ــن بلغا   ٥٠١٧يف اجللسـ ــل مـ ــان كـ ــد البيـ ــا، وتركيـــا،  ، أيـ ريـ
ــتاين، والنـــرويج. ويف اجللســـة      ــا، وكرواتيـــا، وليختنشـ ورومانيـ

ــن  ٥٠٨٩ ــل مـــــــــــــــــ ــان كـــــــــــــــــ ــد البيـــــــــــــــــ ، أيـــــــــــــــــ
 

نتبـــاه الـــس إىل رســـالة مؤرخـــة  وجـــه الـــرئيس (الـــدامنرك) ا
ــايو  ١٨ ــربيا     ٢٠٠٥أيار/مـــــ ــل صـــــ ــن ممثـــــ ــة مـــــ موجهـــــ

  .)٩٦(األسود  واجلبل

ــات      ــتمع الـــس إىل إحاطـ ــات، اسـ ويف تلـــك اجللسـ
مني العام املشار إليها أعاله، مـن  قُدمت، استنادا إىل تقارير األ

ومــن املمثــل )٩٧(األمــني العــام املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم
  .)٩٨(اخلاص

واســتجابة لتقــارير األمــني العــام واإلحاطــات املقدمــة    
عن بعثة األمم املتحـدة يف كوسـوفو، أعـرب معظـم املـتكلمني      
ــى النحــو       ــة الســالم واملصــاحلة عل ــم عملي عــن مواصــلتهم دع

ــوخى يف ــرار املت ــل  ”) و١٩٩٩( ١٢٤٤ الق ــايري قب سياســة املع
ــة     “ املركــز ــى برهن ــة عل ــوا املؤسســات املؤقت لكوســوفو، وحث

ــذ      ــوس يف تنفيـ ــدم ملمـ ــق تقـ ــا إزاء حتقيـ ــؤوليتها والتزامهـ مسـ
املعايري. وعلى الرغم من ترحيب املـتكلمني بانتخابـات مجعيـة    

 ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣كوســوفو الــيت عقــدت يف  
رية والرتاهـة، فقـد أعـرب عـدد كـبري منـهم عـن        واتسمت باحل

ــى      ــوفو علـ ــرب كوسـ ــال صـ ــتوى إقبـ ــدين مسـ ــفهم إزاء تـ أسـ
االنتخابــات. وأفــاد ممثــل االحتــاد الروســي بــأن اإلقبــال املتــدين  

__________ 

ــك،وتركيا،ومجهوريةمق ألبانيا،وأيسلندا،وبلغاريا،والبوسنةواهلرسـ
 دونيااليوغوسالفيةسابقا،ورومانيا،وكرواتيا،والنرويج.

  )٩٦(  S/2005/329      ا رسالة موجهـة إىل األمـني العـام مـن وزيـر حييل ،
حقــوق اإلنســان وحقــوق األقليــات يف صــربيا واجلبــل األســود،   

مجهوريــة صــربيا ورئــيس مركــز تنســيق صــربيا واجلبــل األســود و
ــا،  ــوفو وميتوهيـ ــان يف    لكوسـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــق حبالـ ــا يتعلـ فيمـ

كوســـوفو، وعلـــى وجـــه اخلصـــوص حقـــوق الطوائـــف القوميـــة 
 األلبانية. ريغ

 .٥٠١٧يف اجللسة   )٩٧(  

 .٥١٨٨، و ٥١٣٠، و ٥٠٨٩، و ٤٩٦٧يف اجللسات   )٩٨(  
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إطالقـا يف جمـال ضـمان    “ احلالـة غـري املرضـية   ”يعد إشارة إىل 
  .)٩٩(حقوق اإلنسان وأمن األقليات العرقية

توصـية األمـني العـام الـواردة يف      وأيد معظم املتكلمني  
ببـدء تقيـيم شـامل للحالـة يف      ٢٠٠٥تقريره املؤرخ أيار/مـايو  

  كوسوفو وتعيني مبعوث خاص لذلك الغرض.  

وذكــر ممثــل باكســتان أن العمليــة برمتــها، املتمثلــة يف    
السعي إىل حتقيق املعايري دون معاجلـة مسـألة املركـز، اتسـمت     

تكــن مالئمــة إلعــداد كوســوفو خبلــل يف تصــورها املبــدئي ومل 
لالنتقال من احلرب إىل السـالم، ومـن االشـتراكية إىل اقتصـاد     
ــق إىل الوضــوح     ــدويل املعلّ الســوق، ومــن الوضــع السياســي ال
السياسي والقانوين. ويف هذا السياق، اقترح أن يـروج الـس   

  .)١٠٠(“املركز مع املعايري”لنهج يقوم على أساس 

ي علـــى األمهيـــة البالغـــة وشـــدد ممثـــل االحتـــاد الروســـ  
لفرضية األمني العام املنطقية الـيت مفادهـا أن عمليـة السـالم يف     
كوسوفو جيـب أن تـبىن علـى القاعـدة القانونيـة الصـلبة للقـرار        

، وعلـــى وجـــوب تنفيـــذ خطـــوات هامــــة     )١٩٩٩( ١٢٤٤
الناحيــة االســتراتيجية يف ذلــك اــال يــؤدي الــس دورا   مــن

  .)١٠١(قياديا فيها

ثـل الصـني أن احلـل الشـامل واملرضـي ملسـألة       وذكر مم  
ــوفو جيــــــب أن ــن   كوســــ ــرار جملــــــس األمــــ ــتند إىل قــــ يســــ

١٠٢()١٩٩٩(  ١٢٤٤(.  

وذكــر ممثــل صــربيا واجلبــل األســود أن احلــل األمثــل،   
فيما يتعلق مبركز كوسوفو يف املستقبل، لن يكون حال يعطـي  

__________ 

  )٩٩(  S/PV.5089 ١٧-١٥، الصفحات. 

)١٠٠(  S/PV.4967 ٢٧و  ٢٦، الصفحتان. 

)١٠١(  S/PV.5089 ١٦، الصفحة. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

كل شيء جلماعة عرقية واحدة وحيـرم أخـرى مـن كـل شـيء      
ــر ــار )١٠٣(آخـ ــري األلبانيـــة يف    .وأشـ ــف غـ إىل أن حالـــة الطوائـ

ــوفو ال تــزال مترديــة بصــورة غــري     مقبولــة. ودفــع بــأن    كوس
لتصـبح  “ املعـايري قبـل املركـز   ”اقتراحات إعادة صياغة سياسة 

تعــين ضـمنيا البحــث عــن اســتراتيجية  “ املعـايري واملركــز معــاً ”
ــدويل يف إقامــة جمتمــع      خــروج ســريع، وتعــين فشــل اتمــع ال

  .)١٠٤(عراق ودميقراطي حقا يف كوسوفومتعدد األ

ــاد      ــا باســــم االحتــ ــل لكســــمربغ، متكلمــ وأكــــد ممثــ
ــام       ــل عـ ــا قبـ ــة مـ ــود إىل حالـ ــن تعـ ــوفو لـ األورويب، أن كوسـ

، وأن االحتـــاد األورويب لديـــه التـــزام راســـخ مبســـاعدة  ١٩٩٩
كوسوفو الدميقراطية املتعددة األعراق، واملتسمة باحلمايـة الـيت   

لطوائف أقلياته، واليت هي يف طريقهـا   يوفرها االحتاد األورويب
ــا   إىل االنـــــدماج الكا ــان مركزهـــ ــا كـــ ــا، أيـــ ــل يف أوروبـــ مـــ

  .)١٠٥(املستقبل  يف

ــه إزاء       ــل األســود عــن قلق ــل صــربيا واجلب وأعــرب ممث
 أيـــار/ ٢٣ألمـــني العـــام املـــؤرخ التوصـــية الـــواردة يف تقريـــر ا

ــة إىل بــدء اســتعراض شــامل للمعــايري يف   ٢٠٠٥ مــايو ، الداعي
. وذكر أنه، من أجل املضـي قـدما يف هـذه    ٢٠٠٥ صيف عام

العملية يلزم حتقيق تقدم ملمـوس ولـيس متصـورا، وعلـى هـذا      
األساس سـيكون لفـتح مناقشـات املركـز، قبـل تنفيـذ املعـايري،        
أثـــــر عكســـــي، فهـــــي متثـــــل األحكـــــام األساســـــية للقـــــرار  

١٠٦()١٩٩٩(  ١٢٤٤(.  
  

__________ 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

)١٠٤(  S/PV.5130 ٩، الصفحة. 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٥(

)١٠٦(  S/PV.5188 ١١-٨، الصفحات. 
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 ٥٢٩٠البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

  ٢٠٠٥أكتوبر تشرين األول/ ٢٤ودة يف املعق

تشــــــــرين  ٢٤، املعقــــــــودة يف ٥٢٨٩يف اجللســــــــة   
تشـرين   ٧، أدرح الس رسالة مؤرخـة  ٢٠٠٥األول/أكتوبر 
موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

،أشار فيها األمني العام إىل قبوله النتيجـة الـيت   )١٠٧(جملس األمن
املكلـف بـإجراء اسـتعراض شـامل     توصل إليها مبعوثـه اخلـاص   

للحالــة يف كوســوفو، الســفري كــاي إيــدي، فيمــا يتعلــق ببــدء    
عملية املركز النهائي لكوسوفو وأشـار إىل أنـه ينـوي الشـروع     
يف التحضريات الالزمة إلمكانية تعـيني مبعـوث خـاص جديـد     

  ليتوىل قيادة العملية.

ــن        ــة مـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ــة اسـ ــك اجللسـ ويف تلـ
ــة    املبعــوث  ــيس بعث ــل اخلــاص لألمــني العــام ورئ اخلــاص واملمث

األمم املتحـدة يف كوسـوفو، واسـتمع إىل بيـان أدىل بـه رئـيس       
  وزراء صربيا واجلبل األسود.  

وقــال املبعــوث اخلــاص يف إحاطتــه إنــه مــا مــن وقــت     
جيد أبدا ملعاجلـة مسـألة حتديـد مركـز كوسـوفو يف املسـتقبل،       

ء هـذه العمليــة. ويف  وبـالرغم مـن ذلــك فقـد حـان الوقــت لبـد     
ــد       ــة حتدي ــرجح أن تفضــي عملي ــري امل ــن غ ــه م ــه بأن ســياق دفع
املركز يف املستقبل إىل إحراز تقدم كبري يف تنفيـذ املعـايري رأى   
ــى اإلحســاس مبنظــور       ــدم إال إذا حــوفظ عل ــن يحــرز تق ــه ل أن
سياســي وكــان اتمــع الــدويل مســتعدا حلشــد قــدر أكــرب مــن  

قر املبعوث اخلـاص بـأن حتديـد    اجلهود والضغوط السياسية. وأ
ــة     ــألة بالغـ ــزال مسـ ــان واليـ ــتقبل كـ ــوفو يف املسـ ــز كوسـ مركـ

__________ 

)١٠٧(  S/2005/635ىل تقريـــر األمـــني العـــام املــــؤرخ    ورســـالة تشـــري إ  ؛
ــايو  ٢٣ ــوفو    ٢٠٠٥أيار/مـ ــدة يف كوسـ ــة األمـــم املتحـ ــن بعثـ عـ

)S/2005/335  وCorr.1  وتقـــدم استعراضــــا شــــامال للحالــــة يف (
 العام. كوسوفو أعده املبعوث اخلاص لألمني

ــار خطــرية      ــه مــن آث احلساســية سياســيا، بكــل مــا تنطــوي علي
  .)١٠٨(إقليميا وعلى الصعيد الدويل األوسع نطاقا

ــل       ــس ظـ ــه أن الـ ــاص يف إحاطتـ ــل اخلـ ــر املمثـ وذكـ
 ١٢ يالحـظ تطـورات إجيابيـة يف كوسـوفو خـالل الشـهور الـــ      

املاضــية، مبــا يف ذلــك التحســينات الــيت طــرأت يف جمــال األمــن 
وجمــاالت تنفيــذ املعــايري، ولكنــه علــى الــرغم مــن ذلــك شــدد    
ــل      ــدم. ورأى املمث ــن التق ــد م ــى ضــرورة إحــراز املزي أيضــا عل
ــثرية يف       ــة مـ ــتكون حلظـ ــز سـ ــة املركـ ــة عمليـ ــاص أن بدايـ اخلـ
ــهائي     ــز النـ ــأن حتديـــد املركـ ــه بـ كوســـوفو، وأعـــرب عـــن ثقتـ

كوســوفو البــد أن يــؤثر إجيابــا يف املنطقــة كلــها، مبــا يف ذلــك ل
ســـتقرار السياســـي واملصـــاحلة صـــربيا علـــى صـــعيد حتقيـــق اال

  االقتصادي.    والنمو

وأضــاف أن بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف        
كوســوفو حــددت، مسترشــدة بتقريــر املبعــوث اخلــاص، ســتة  

خــالل األشــهر  جمــاالت ذات أولويــة اعتزمــت التركيــز عليهــا 
املقبلة، وهي مواصلة تنفيـذ املعـايري؛ ودعـم املؤسسـات املؤقتـة      
ــذايت يف ســعيها إىل إجــراء إصــالح شــامل للحكــم      للحكــم ال
احمللي؛ ونقل االختصاصـات مـن البعثـة إىل املؤسسـات املؤقتـة      
ــاء القــدرات يف املؤسســات    داخــل القطــاع األمــين؛ وتعزيــز بن

على مراحـل وجيـد اإلدارة إىل    املؤقتة؛ ومواصلة تطوير انتقال
ــد       ــات حتدي ــائج حمادث ــب نت ــة، عق ــتقبلية النهائي ــات املس الترتيب
ــك احملادثــات؛ ومواصــلة       ــدون اإلخــالل بتل ــز، ولكــن ب املرك
ــة      ــة ومأمون ــة آمن ــى بيئ ــة إىل ضــمان احملافظــة عل اجلهــود الرامي
للجميع يف كوسوفو. وأعرب املمثل اخلاص عـن اعتقـاده بـأن    

كز توفر أيضا فرصة لبلغراد، وعلى حنو أهـم،  عملية حتديد املر
ــه يســتطيع، مــع      ــال إن لصــرب كوســوفو للمشــاركة فيهــا. وق
إقراره بالدور الرئيسـي الـذي قـام بـه جملـس األمـن حـىت اآلن،        

__________ 

)١٠٨(  S/PV.5289 ٥-٢، الصفحات 
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االعتماد على استمرار الـدعم مـن أعضـاء الـس واشـتراكهم      
الفعلــي يف املرحلــة اجلاريــة واملرحلــة املقبلــة احلامســة مــن تنفيــذ  

  ).١٩٩٩( ١٢٤٤قرار جملس األمن 

وأكد رئـيس جملـس وزراء صـربيا يف بيانـه إىل الـس        
أن أي حل للمركز النـهائي لكوسـوفو ال بـد أن حيتـرم سـيادة      
صربيا واجلبل األسـود ووحـدة أراضـيها بصـفتها دولـة معترفـا       
ــة       ــات الدوليـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــوا يف األمـ ــا وعضـ ــا دوليـ ـ

ك املبدأ تدعمـه املصـادر األساسـية    األخرى. وأكد على أن ذل
ــا مي   ــا فيهـ ــدويل، مبـ ــانون الـ ــة   للقـ ــدة ووثيقـ ــم املتحـ ــاق األمـ ثـ

اخلتاميــة، ويؤكــده يف هــذه احلالــة اخلاصــة القــرار       هلســنكي
)، الــــذي يعتــــرف بســــيادة صــــربيا واجلبــــل ١٩٩٩( ١٢٤٤

  .)١٠٩(األسود وسالمة أراضيها اعترافا صرحيا

 ين األول/تشــر ٢٤، املعقــودة يف ٥٢٩٠ويف اجللســة   

، الــيت أدرج الــس فيهــا مــرة أخــرى يف   )١١٠(٢٠٠٥أكتــوبر 
 ٢٠٠٥تشرين األول/أكتـوبر   ٧جدول أعماله رسالة مؤرخة 

،أدىل الــرئيس )١١١(موجهـة إىل رئــيس الــس مــن األمــني العــام 
، ويف مجلـة مـا أورده الـس    )١١٢((رومانيا) ببيان باسم الس

  يف البيان أنه:

ه مبعــوث األمـــني العــام، الســـيد   درحــب بـــالتقرير الــذي أعـــ    
إيدي، بشأن االستعراض الشامل الذي يتناول تنفيذ املعـايري فضـال    كاي

عن احلالة العامة يف كوسوفو، وصربيا واجلبـل األسـود، ومـا يتعلـق ـا،      
  ؛  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٧والذي أحاله األمني العام يف 

__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٩(

دعـــي رئـــيس وزراء صـــربيا واجلبـــل األســـود، واملمثـــل اخلـــاص    )١١٠(
 لعام، حلضور اجللسة.واملبعوث اخلاص لألمني ا

)١١١(  S/2005/635. 

)١١٢(  S/PRST/2005/51. 

ــل       ــدي الشــامل، القائ ــيم الســيد إي ــى تقي ــق عل ــى   وواف ــه عل بأن
زالـت تواجـه كوسـوفو واملنطقـة اإلقليميـة       الرغم من التحديات الـيت مـا  

عموما، فقد حان الوقت للتحـرك قـدما حنـو املرحلـة التاليـة مـن العمليـة        
  السياسية؛  

وأيد األمني العام يف اعتزامه بـدء عمليـة سياسـية لتقريـر وضـع        
ن املرتــــأى يف قــــرار جملــــس األمــــ   كوســــوفو يف املســــتقبل، حســــب   

  )؛  ١٩٩٩(  ١٢٤٤

وطلب إىل األمني العـام أن يقـدم بيانـات دوريـة مسـتوفاة عـن         
التقدم احملرز يف حتديد مركـز كوسـوفو يف املسـتقبل، بالشـكل احملـدد يف      

)، وقــرر أن يبقــي هــذه املســألة قيــد ١٩٩٩( ١٢٤٤ار جملــس األمــن قــر
  نظره الفعلي.  

  
ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٥٣٧٣الت الــــ

املعقودة يف الفتـرة   ٥٥٨٨و  ٥٥٢٢و  ٥٤٧٠ و

 كـــــانون األول/ ١٣شـــــباط/فرباير إىل  ١٤مـــــن 

  ٢٠٠٦ديسمرب 

٥٥٨٨و  ٥٥٢٢و  ٥٤٧٠و  ٥٣٧٣يف اجللسات   
)١١٣(، 

أدرج جملس األمن يف جدول أعمالـه تقـارير األمـني العـام عـن      
ــة يف كوســوفو   ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت .وأشــار )١١٤(بعث

تشـرين   ١٠ مجلة أمور منها أنـه يف  األمني العام يف تقاريره إىل
، أيــد الــس تعــيني مــاريت أهتيســـاري     ٢٠٠٥الثــاين/نوفمرب  

ــد وضــع         ــة حتدي ــن أجــل عملي ــام م ــني الع ــا خاصــا لألم مبعوث
__________ 

 حزيـــــــران/ ٢٠، و ٢٠٠٦/فرباير شـــــــباط ١٤املعقـــــــودة يف   )١١٣(

ــه ــبتمرب  ١٣، و ٢٠٠٦ يونيــ كــــانون  ١٣، و ٢٠٠٦أيلول/ســ
ــمرب األ  ٥٤٨٥واســـتمع الـــس يف جلســـتيه    .٢٠٠٦ول/ديسـ
ــودتني ٥٥٣١ و ــتني يف  ، املعقـــ ــتني خاصـــ ــوز/ ١٣كجلســـ  متـــ

، إىل بيــانني أدىل  ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب   ٢٢، ويف ٢٠٠٦ يوليــه 
 ما رئيس وزراء صربيا ورئيس صربيا، على التوايل.

)١١٤(  S/2006/45 ، وS/2006/361 و ،S/2006/707 و ،S/2006/906. 
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،وأن القــــادة السياســــيني وقــــادة )١١٥(كوســــوفو يف املســــتقبل
املؤسسات من ألبـان كوسـوفو قـد رحبـوا باملبـادئ التوجيهيـة       

.وذكـر أنـه   )١١٦(ة بتسوية وضع كوسوفولفريق االتصال املتعلق
خــــالل بــــدء إجــــراءات العمليــــة السياســــية لتحديــــد وضــــع 
كوســوفو يف املســتقبل، مل حتــدد أرضــية مشــتركة تــذكر بــني    
موقفي الوفد الصريب ووفد كوسـوفو، اللـذين ظـال متمسـكني     

“ االسـتقالل الكامـل  ”و “ احلكم الذايت الواسـع النطـاق  ”بـــ 

يـز ضـئيل جـدا للتفـاوض. وأعـرب      على التوايل، مع وجـود ح 
األمـــني العـــام عـــن القلـــق إزاء تواصـــل أحـــداث العنـــف الـــيت  
تســــتهدف املــــدنيني واملواقــــع الدينيــــة، ويف أيلول/ســــبتمرب     

األغلبيــة  ، إزاء قطــع بلــديات كوســوفو الشــمالية ذات ٢٠٠٦
.ورحــب األمــني )١١٧(الصــربية لعالقاــا مــع املؤسســات املؤقتــة

ــا االحتــاد األورويب علــى أرض    العــام باألنشــطة الــيت يقــوم   
الواقع، وهي األنشطة اليت مـن شـأا، إضـافة إىل اجلهـود الـيت      
ــرى، أن تســـاعد يف       ــات الشـــريكة األخـ ــطلع ـــا املنظمـ تضـ
إحداث حتول متماسـك بعـد حتديـد وضـع كوسـوفو مسـتقبال       

  يف اية املطاف.

ويف اجللســـات أدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس ببيانـــات،    
ل مــن ألبانيــا، وأوكرانيــا، وتركيــا، وصــربيا وكــذلك ممثلــو كــ

ــل مـــــــــــن      ــل كـــــــــ ــود، وأدىل ممثـــــــــ ــل األســـــــــ واجلبـــــــــ
ببيـان باسـم االحتـاد األورويب. واسـتمع     )١١٩(وفنلندا)١١٨(النمسا

__________ 

)١١٥(  S/2005/709. 

)١١٦(  S/2005/709.املرفق ، 

)١١٧(  S/2006/707. 

، أيــدت البيــان كــل مــن أيســلندا، وأوكرانيــا، ٥٣٧٣يف اجللســة   )١١٨(
ــدونيا اليوغوســالفية الســابقة،     ــة مق ــا، ومجهوري ــا، وتركي وبلغاري

 واتيا، وليختنشتاين، والنرويج.ورومانيا، وكر

ــا،    ٥٥٢٢يف اجللســة   )١١٩( ــان كــل مــن أيســلندا، وبلغاري ــدت البي ، أي
وتركيــا، ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، ومجهوريــة  

 

الس إىل إحاطات قدمها املمثل اخلاص بشأن تقـارير األمـني   
  العام اآلنفة الذكر.

وأعرب معظم املتكلمني عن استمرار تأييدهم لعمليـة    
  وض حتت رعاية املبعوث اخلاص لألمني العام.  التفا

وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن رأي مفاده أنـه أثنـاء     
حمادثــات املفاوضــات املباشــرة جيــب أن تتوصــل األطــراف إىل  
اتفــاق بشــأن وضــع كوســوفو يف املســتقبل، بــدون فــرض أيــة   
قرارات عليها. وذكر إضافة إىل ذلك أنه يلـزم دعـم مثـل هـذا     

  .)١٢٠(رار جديد لس األمناالتفاق بق

مــن أن النظــر إىل )١٢١(وحــذر رئــيس مجهوريــة صــربيا   
كوسوفو كحالة استثنائية وفريدة خطري وغري حكيم سياسـيا،  

  .)١٢٢(مهما كثر عدد مؤيدي هذه الفكرة

وشــدد ممثــل الواليــات املتحــدة علــى ضــرورة تــوخي     
إن  الواقعية يف ما يتعلق بالنتائج احملتملة لتحديد الوضـع، قـائال  

إحدى النتائج احملتملـة هـي االسـتقالل. وذكـر كـذلك أن أي      
نتيجــة خاصــة بتحديــد الوضــع جيــب أن تكــون مقبولــة لــدى    
شــعب كوســوفو. وأعــرب عــن ضــرورة مراعــاة أن التفكيــك   
ــتطهري العرقــي واألزمــات اإلنســانية    العنيــف ليوغوســالفيا، وال

ــام   ــت يف عـ ــيت وقعـ ــة   ١٩٩٩الـ ــرة اإلدارة الدوليـ ــداد فتـ وامتـ
__________ 

، ٥٥٨٨مولدوفا، ورومانيـا، وكرواتيـا، والنـرويج. ويف اجللسـة     
ــة     ــا، ومجهوري ــا، وتركي ــان كــل مــن أيســلندا، وبلغاري أيــدت البي

دونيا اليوغوســالفية الســابقة، ومجهوريـة مولــدوفا، ورومانيــا،  مقـ 
 وكرواتيا، وليختنشتاين، والنرويج.

)١٢٠(  S/PV.5373 ٧و  ٦، الصفحتان. 

 باسم دولة احتاد صربيا واجلبل األسود.  )١٢١(

)١٢٢(  S/PV.5373 ٩، الصفحة. 
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جعلـــت  )، قــد ١٩٩٩( ١٢٤٤وجــب قــرار جملـــس األمــن    مب
  .)١٢٣(كوسوفو حالة خاصة جداً

ورحب ممثل ألبانيا باملبادئ التوجيهية لفريق االتصـال    
،والــــيت حــــددت أن )١٢٤(املتعلقــــة بتســــوية وضــــع كوســــوفو

ــارس       ــل آذار/مـ ــا قبـ ــة مـ ــود إىل حالـ ــي أالّ تعـ ــوفو ينبغـ كوسـ
ــوف    ١٩٩٩ ــيم كوسـ ــيريات يف إقلـ ــري أي تغـ ــن جتـ ــه لـ و ؛ وأنـ

احلايل؛ ولن جيري أي تقسيم لكوسـوفو ولـن يسـمح باحتادهـا     
  .)١٢٥(مع أي بلد آخر أو مع أي جزء من بلد آخر

وذكـــرت ممثلـــة فنلنـــدا، الـــيت حتـــدثت باســـم االحتـــاد    
األورويب، أنه رهنا بتسـوية مركـز كوسـوفو يف املسـتقبل، مـن      
املخطـــط أن تشـــمل مشـــاركة االحتـــاد األورويب يف كوســـوفو 

رئيســية هــي: املســامهة يف وجــود مــدين دويل     ثالثــة عناصــر  
حمتمل يف املستقبل، وعملية حمتملـة للسياسـة األوروبيـة لألمـن     
ــانون، ووجــود يتصــل     ــدفاع يف اــال األوســع لســيادة الق وال
مبنظــور االحتــاد األورويب بشــأن كوســوفو. وأشــارت كــذلك   
ــذه    ــع هـ ــويال يف مجيـ ــوطا طـ ــت شـ ــتعدادات قطعـ إىل أن االسـ

شئ بالفعل فريق للتخطيط تابع لالحتـاد األورويب  ااالت، وأن
ــك       ــق يف كوســوفو إلجــراء التحضــريات لتل ــذا الفري ونشــر ه

  .)١٢٦(االحتماالت

ــل مــع          ــه ينبغــي التعام ــى أن ــل أوكرانيــا عل وشــدد ممث
العملية السياسية لتحديد مركز كوسوفو مسـتقبال مـن خـالل    
التحلي بأقصى قدر من املسؤولية مـن جانـب مجيـع األطـراف     
ــدابري متســرعة      ــروض، أو أي ت ــرار مف ــال إن أي ق ــة. وق املعني

__________ 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(

)١٢٤(  S/2005/709.املرفق ، 

)١٢٥(  S/PV.5373 ٣١، الصفحة. 

)١٢٦(  S/PV.5522 ٢٩، الصفحة. 

تتخذ بشـكل انفـرادي وتـؤدي إىل تغـيري احلـدود املعتـرف ـا        
دوليا لدولـة دميقراطيـة يف منطقـة البلقـان، سـوف تـنجم عنـها        
زعزعة استقرار احلالة، وتشكّل سـابقة خطـرية يف أوروبـا ويف    

علــى حنــو  العــامل بأســره. ولــذلك فقــد رأى أنــه مــن املهــم،       
خاص، كفالة أال يكون قرار الس، يف ايـة املطـاف، بشـأن    
حتديد املركز النـهائي لكوسـوفو حـال مفروضـا، بـل أن يتخـذ       

  .)١٢٧(على أساس املوافقة الصرحية للطرفني املعنيني

وقالــت ممثلــة اململكــة املتحــدة إنــه ينبغــي اإلقــرار بــأن    
مــن املــراقبني هنــاك توافقــا يف اآلراء متزايــدا يف صــفوف كثــرة 

على أن مـن احملتمـل أن ترسـى أيـة تسـوية علـى أسـاس شـكل         
مــن أشــكال اســتقالل كوســوفو، حتــت إشــراف وجــود دويل   
قوي مـدين وعسـكري ومـع ضـمانات فوالذيـة حتمـي حقـوق        
طوائـــف أقليـــات كوســـوفو وأمنـــها. وأشـــارت إىل أن نتيجـــة 
ــة والبيانــات       ــادئ التوجيهي ــع املب ــتكون منســجمة م ــذه س كه

ة لفريق االتصال، اليت ردد معانيها كـثريون يف الـس،   الوزاري
  .)١٢٨(فيما يتصل بتسوية حتظى بقبول أكثرية سكان كوسوفو

  .)١٢٨(كوسوفو

ورأي ممثل الصني أنه ينبغي أن يكـون اتمـع الـدويل      
والــس غــري منحازيـْـــن فيمــا يتعلــق مبســـألة مركــز كوســوفو   

ـى مســتقبال وأن يشــجعا الطــرفني علــى الســعي إىل خطـــة حتظــ
بقبوهلمـا معـا عـن طريـق مفاوضـات بنـَّــاءة تقـوم علـى أســاس         

  .)١٢٩(قرارات الس املتصلة ذه املسـألة

وعلى النقـيض مـن ممثـل صـربيا الـذي أكـد أن قضـية          
كوسوفو يف جوهرها هي مسألة إرسـاء سـابقة وليسـت حالـة     

__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٧(

)١٢٨(  S/PV.5588 ٢٤، الصفحة. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(
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،قالــــت ممثلــــة فنلنــــدا، متحدثــــة باســــم االحتــــاد  )١٣٠(خاصــــة
ــرب مســألة مركــز كوســوفو    األورويب، إن االحتــاد األورويب يعت

قضية أساسـية ذات طبيعـة خاصـة. وأكـدت أن نتيجـة عمليـة       
ــن تشــكل ســاب   ــاليم األخــرى، ألــا  مركــز كوســوفو ل قة لألق

حالـة اسـتثنائية، لقيامهـا علـى أسـاس قـرار جملـس األمـن          تعترب
١٣١()١٩٩٩( ١٢٤٤(.  

  
 ٥٦٤٠ت الـــــــيت دارت يف اجللســـــــتني املــــــداوال   

 ٢٠٠٧آذار/مــارس  ١٩تني يف املعقــود ٥٦٥٤ و

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣ويف 

ــة    ــة يف  ٥٦٤٠يف اجللســ ــة خاصــ ــودة كجلســ ، املعقــ
ــارس  ١٩ ــه،  ٢٠٠٧آذار/مـ ــدول أعمالـ ، أدرج الـــس يف جـ

.وذكـر  )١٣٢(٢٠٠٧آذار/مـارس   ٩تقرير األمـني العـام املـؤرخ    
ــع       ــين بوضـ ــاص املعـ ــه اخلـ ــره أن مبعوثـ ــام يف تقريـ ــني العـ األمـ

ــتقبال قــــــ   ــوفو مســــ ــرفني يف  دمكوســــ ــباط/ ٢إىل الطــــ  شــــ

مشروع اقتراح شامل لتسوية وضـع كوسـوفو،    ٢٠٠٧ فرباير
  ودعا الطرفني للدخول يف عملية تشاورية بشأن االقتراح.

ويف تلــك اجللســة، تبــادل الــس اآلراء مــع رئيســة        
  مركز التنسيق جبمهورية صربيا املعين بكوسوفو وميتوهيا.  

ــة    ــودة كجلســـ ٥٦٥٤ويف اجللسـ ــة يف ، املعقـ ة خاصـ
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه ٢٠٠٧نيســــان/أبريل  ٣

__________ 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٠(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣١(

)١٣٢(  S/2007/134. 

مــــــن األمــــــني  ٢٠٠٧آذار/مــــــارس  ٢٦رســــــالة مؤرخــــــة 
،حييل ا تقريـر مبعوثـه اخلـاص عـن وضـع كوسـوفو       )١٣٣(العام

يف املستقبل واالقتـراح الشـامل لتسـوية وضـع كوسـوفو. وقـد       
خلص املبعوث اخلاص يف تقريـره إىل نتيجـة مفادهـا أن اخليـار     

لوحيد املمكن لكوسوفو هو االسـتقالل، الـذي يشـرف عليـه     ا
اتمع الدويل لفتـرة أوليـة. وحـدد املبعـوث اخلـاص، يف إطـار       
اقتراحه الشامل، هياكـل اإلشـراف الدوليـة الـيت مـن شـأا أن       
ــتقرة    ــتقلة واملسـ ــتقبل املسـ ــوفو املسـ ــاء كوسـ ــا لبنـ ــوفر أساسـ تـ

فيهـــا كافـــة واملســـتدامة والقابلـــة لالســـتمرار، والـــيت تـــتمكن  
الطوائف واألفراد املنتمني إليها مـن العـيش يف سـالم وكرامـة.     
وأعــرب األمــني العــام يف رســالته إىل الــس عــن تأييــده التــام   

  للتوصيات اليت تقدم ا مبعوثه اخلاص.

ــدمها        ــة ق ــك اجللســة إىل إحاط ــس يف تل واســتمع ال
وزراء املبعوث اخلاص لألمني العـام، وإىل بيـان أدىل بـه رئـيس     

صربيا، وكذلك إىل بيان أدىل بـه املمثـل اخلـاص الـذي حتـدث      
  يف جانب منه باسم رئيس كوسوفو.  

  
املعقـودة   ٥٨١١املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٧ديسمرب كانون األول/ ١٩ يف

ــة    ــة يف  ٥٨١١يف اجللســ ــة خاصــ ــودة كجلســ ، املعقــ
ــس وجهــات  ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٩ ــادل ال ، تب
  ظر مع رئيس وزراء صربيا ومع السيد سيديو.الن
  

__________ 

)١٣٣(  S/2007/168  وAdd.1. 
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  احلالة يف جورجيا - ٣١

  

األمـن  ) الذي اختذه جملس ٢٠٠٤( ١٥٢٤القرار   

ــودة يف ٤٩٠٦يف جلســته  ــاين/  ٣٠املعق  كــانون الث

  ٢٠٠٤ يناير

كــــــــانون  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٤٩٠٦يف اجللســــــــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه  )١(٢٠٠٤الثاين/ينــاير 

 ٢٠٠٤كــانون الثاين/ينــاير   ١٤قريــر األمــني العــام املــؤرخ    ت
.ورحــب األمــني العــام يف )٢(بشــأن احلالــة يف أخبازيــا، جورجيــا

ــام     ــاء عـ ــالم أثنـ ــة السـ ــبته عمليـ ــذي اكتسـ ــالزخم الـ ــره بـ تقريـ
، وكذلك بتزايد مشـاركة فريـق أصـدقاء األمـني العـام      ٢٠٠٣

مسـائل العمليـة   والرغبة املتجددة للجانبني يف املعاجلـة البنـاءة لل  
يف ااالت اليت هي موضع االهتمـام الرئيسـي وهـي: التعـاون     
ــائل    ــا واملسـ ــردين داخليـ االقتصـــادي وعـــودة الالجـــئني واملشـ
السياسية واألمنية. وأشار إىل أن التقدم ظـل، علـى الـرغم مـن     

__________ 

ــة   )١(   ــانون  ٢٧، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٤٩٠٤يف اجللسـ كـ
ــاير  ــها املمثلــة     ٢٠٠٤الثاين/ين ــس إىل إحاطــة قدمت ، اســتمع ال

اخلاصـة لألمــني العــام ورئيســة البعثــة يف جورجيــا، وتبــادل اآلراء  
لـى حنـو بنــاء. وإضـافة إىل اجللســات الـيت يتناوهلــا هـذا القســم،      ع

ــرة عــددا مــن اجللســات املعقــودة      عقــد الــس خــالل تلــك الفت
كجلسات خاصة مع البلدان املسامهة بقوات لبعثـة مـراقيب األمـم    

ــالقرار     ــال ب ــا، عم )، املرفــق ٢٠٠١( ١٣٥٣املتحــدة يف جورجي
ه اجللســـات يف بـــاء. وقـــد عقـــدت هـــذالثـــاين، اجلـــزأين ألـــف و

 متــوز/ ٢٦)، و ٤٩٠٠(اجللسـة   ٢٠٠٤كـانون الثاين/ينــاير   ٢٣

ــه  ــة  ٢٠٠٤يوليـــ ــه  ٢٥)، و ٥٠١٠(اجللســـ  ٢٠٠٥متوز/يوليـــ
 ٢٠٠٦كـــــــــانون الثاين/ينـــــــــاير  ٢٦و  )،٥٢٣٤(اجللســـــــــة 

 )،٥٣٩٨(اجللسة  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٨)، و ٥٣٥٧ (اجللسة

ــرين األول/ ٦و  ــوبر تشــــــ ــة  ٢٠٠٦أكتــــــ )، ٥٥٤٤(اجللســــــ
ــان/أبريل ن ١٠ و ــة  ٢٠٠٧يسـ ــرين  ١١و  )،٥٦٥٧(اجللسـ تشـ

 كــانون الثــاين/ ٢٣)، و ٥٧٥٦(اجللســة  ٢٠٠٧األول/أكتــوبر 

 ).٤٩٠٠(اجللسة  ٢٠٠٤يناير 

  )٢(  S/2004/26. 

ذلك، بطيئا للغاية وأن إبقاء تركيز اجلانبني علـى املضـي قُـدما    
ــة بذلتــ  ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف   تطلــب جهــودا دؤوب ها بعث

  جورجيا، بدعم من فريق األصدقاء.

وذكر األمني العام أن احلالة السياسية املتزايدة التعقيد   
على جانيب خط وقـف إطـالق النـار واألحـداث الـيت أسـفرت       

، ٢٠٠٣عن استقالة رئيس جورجيـا يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    
ــا. وشــ   ــة الســالم مؤقت جع اجلــانبني علــى  أدت إىل تعليــق عملي

مواصــلة تنفيــذ التوصــيات املعلّقــة الــيت قدمتــها بعثــة التقيــيم       
ــام   ــتركة لعـــ ــام    )٣(٢٠٠٠املشـــ ــين لعـــ ــيم األمـــ ــة التقيـــ وبعثـــ

.وبعــد مــرور ســنتني علــى وضــع الصــيغة النهائيــة       )٤(٢٠٠٢
ــة  ــة املعنونـــ ــع  ”للوثيقـــ ــة بتوزيـــ ــية املتعلقـــ ــادئ األساســـ املبـــ

املفاوضـات   ، مل تكن“االختصاصات بني تبليسي وسوخومي
قد بدأت بعد بشأن املركز السياسي املستقبلي ألخبازيـا ضـمن   
دولة جورجيا. وناشد األمني العـام اجلانـب األخبـازي التخلـي     
ــادة يف تبليســي       ــري القي ــهاز فرصــة تغ ــه املتشــدد وانت عــن موقف
للتفــاوض بشــأن تســوية دائمــة ومقبولــة مــن جانــب الطــرفني. 

البعثة مرة أخـرى ملـدة سـتة    وأوصى األمني العام بتمديد والية 
ــزال أساســيا بالنســبة       ــة ال ي ــأن وجــود البعث أشــهر، القتناعــه ب
للمحافظــة علــى االســتقرار يف منطقــة الصــراع ولتعزيــز عمليــة 

  السالم من أجل حتقيق تسوية سياسية شاملة.

ووجــه الـــرئيس (شــيلي) انتبـــاه الــس إىل مشـــروع      
إلمجـاع وبـدون   ؛ طُرح بعد ذلـك للتصـويت واعتمـد با   )٥(قرار

__________ 

 .الثاين.، املرفق S/2001/59انظر   )٣(  

 .١٦، الفقرة S/2003/412انظر   )٤(  

  )٥(  S/2004/77. 
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)، الذي قرر بـه الـس   ٢٠٠٤( ١٥٢٤مناقشة بوصفه القرار 
  مجلة أمور منها ما يلي:

املبـادئ األساسـية   ”أكد علـى تأييـده الشـديد للوثيقـة املعنونـة        
  ؛“لتوزيع االختصاصات بني تبليسي وسوخومي

وحث الطرفني على املشاركة على حنـو أنشـط وأكثـر انتظامـا       
ــرق الع  ــا يف فـ ــد    وتنظيمـ ــف األول، وأكـ ــاع جنيـ ــأة يف اجتمـ ــل املنشـ مـ

ضــرورة أن تظــل األنشــطة املوجهــة حنــو إحــراز نتــائج يف اــاالت ذات  
األولوية عنصرا رئيسيا يف إرساء أساس مشـترك بـني اجلـانبني اجلـورجي     
واألخبــازي وصــوال يف ايــة املطــاف إىل إجنــاز مفاوضــات هادفــة بشــأن 

  تسوية سياسية شاملة؛

ني عدم ادخـار أي جهـد للتغلـب علـى الشـعور      وأهاب بالطرف  
  املستمر بعدم الثقة املتبادل بينهما؛  

ــالزم        ــة إعــادة التنشــيط ال ــالطرفني كفال وأهــاب مــرة أخــرى ب
ــهما يف       ــك عمل ــا يف ذل ــها الرئيســية، مب ــع جوانب ــة الســالم مــن مجي لعملي

  الس التنسيقي وآلياته ذات الصلة؛

تقـــدم بشـــأن مســـألة  وأكـــد علـــى احلاجـــة املاســـة إىل حتقيـــق  
  الالجئني واملشردين داخليا؛

ــة     وأشـــار إىل أن اجلانـــب األخبـــازي يتحمـــل مســـؤولية خاصـ
  حلماية العائدين وتيسري عودة باقي السكان املشردين؛

ــال      ــرفني إعـ ــال الطـ ــاب بكـ ــة القتـــال    وأهـ ــن لغـ ــا عـ ن ختليهمـ
ــارات العســكرية  ومظــاهر ــد للخي أو ألنشــطة اجلماعــات املســلحة   التأيي

  ملشروعة؛ا  غري

وحــث الطــرفني، مــرة أخــرى، علــى اختــاذ مجيــع اخلطــوات          
الالزمة لتحديد هوية املسؤولني عن إسقاط طائرة هليكـوبتر تابعـة لبعثـة    

، وتقــدميهم ٢٠٠١تشــرين األول/ أكتــوبر  ٨مــراقيب األمــم املتحــدة يف  
  إىل العدالة وإبالغ املمثلة اخلاصة باخلطوات املتخذة؛  

ثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة    وقرر متديد والية بع  
، علــى أســاس أن يســتعرض   ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٣١جديــدة تنتــهي يف  

الــس، عنــد االقتضــاء، واليتــها يف حالــة حــدوث تغــيري يف واليــة قــوة   
  حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة.  

األمـن  ) الذي اختذه جملس ٢٠٠٤( ١٥٥٤القرار   

 متــــــــوز/ ٢٩ املعقــــــــودة يف ٥٠١٣ته يف جلســــــــ

    ٢٠٠٤  يوليه

شـــــباط/فرباير  ٢٦املعقـــــودة يف  ٤٩١٦يف اجللســـــة   
ــس إ ٢٠٠٤ ــا،   ، اســتمع ال ــيس جورجي ــدمها رئ ىل إحاطــة ق

  يدلَ يف هذه اجللسة بأي بيان.    ومل

وأعلن رئيس جورجيا يف إحاطتـه عـن التزامـه الثابـت       
ه نـداء إىل  باحلل السلمي للصـراع يف أخبازيـا، جورجيـا؛ ووجـ    

أبنــاء شــعب أخبازيــا بــأن يتســاموا فــوق املواجهــة وأن يغتنمــوا  
الفرصة النادرة الساحنة بفعل التطورات واملتغريات األخـرية يف  
جورجيا. وأعرب عن استعداده لضـمان أكـرب قـدر ممكـن مـن      
احلكـــم الـــذايت ألخبازيـــا يف إطـــار دولـــة جورجيـــا. وبالنســـبة   

اد رئـيس جورجيـا، يف مجلـة    للعالقات مع االحتاد الروسـي، أفـ  
أمــور، بــأن سياســة االحتــاد الروســي املتمثلــة يف مــنح اجلنســية   
لسـكان منـاطق الصــراع جيـب أن تنتـهي. وعــالوة علـى ذلــك      
جيـــب إـــاء نظـــام تأشـــرية الـــدخول املفتوحـــة القـــائم اآلن يف 
أخبازيا وجنويب أوسيتيا السابقة، أو تطبيقـه علـى مجيـع سـكان     

نســيق مــع حكومــة جورجيــا املركزيــة  ومــواطين جورجيــا، بالت
وسلطات جورجيا، وليس بصورة أحاديـة مـع سـلطات حمليـة     
غري معترف ـا. وشـدد الـرئيس علـى أن عمليـة جنيـف، الـيت        
طرحهــا رئــيس االحتــاد الروســي يف سوتشــي، ال بــد أن حتــرز   
التقــدم أيضــا، وعلــى وجــه اخلصــوص، نشــر وحــدة للشــرطة    

لـــك أداة ضـــرورية لعـــودة املدنيـــة يف منطقـــة غـــايل باعتبـــار ذ 
  .)٦(النازحني داخليا والالجئني

 نيســــــان/ ٢٩، املعقــــــودة يف ٤٩٥٨ويف اجللســــــة   

ــل ــان،      ٢٠٠٤ أبري ــا ببي ــيس وزراء جورجي ــا رئ ــيت أدىل فيه ال
__________ 

  )٦(  S/PV.4916 ٧-٣، الصفحات. 
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أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني العـام عـن احلالـة       
نيســـــــــان/أبريل  ٢٠يف أخبازيـــــــــا، جورجيـــــــــا، املـــــــــؤرخ 

مـني العـام يف تقريـره إىل مجلـة أمـور منـها       .وأشار األ)٧(٢٠٠٤
ــا     ــدة يف جورجيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة وبعثـ ــه اخلاصـ ــلة ممثلتـ مواصـ
جهودمهــــا لتثبيــــت االســــتقرار يف بيئــــة سياســــية معقــــدة،      
ــهما وإرســاء     ومســاعدما اجلــانبني علــى اســتئناف احلــوار بين
األساس املشترك الكفيل بـدفع عمليـة السـالم. ولكنـه قـال إن      

رز ظـل بطيئـا، علـى حنـو مـزعج، ومل حيـرك اجلانـب        التقدم احمل
األخبازي سـاكنا لتنـاول القضـية السياسـية اجلوهريـة، يف حـني       
مل تبــدأ بعــد املفاوضــات علــى تســوية سياســية شــاملة. ولكــن  
جرى اإلعراب عن التفاؤل املشوب باحلذر، بـالنظر إىل الـتغري   
الـــذي طـــرأ علـــى القيـــادة يف تبليســـي وجتـــدد عـــزم حكومـــة  

يـــا علـــى حـــل الصـــراعات الداخليـــة يف البلـــد. وحـــث جورج
األمــني العـــام اجلانــب األخبـــازي علـــى الســماح بنشـــر أفـــراد    

ــيا يف     ــايل، متاش ــاع غ ــة يف قط ــة للبعث ــع   الشــرطة املدني ــك م ذل
ســبق أن قطعــه اجلانــب األخبــازي مــن التزامــات بتيســري        مــا

ــاالت       ــني الوك ــاون ب حتســني ممارســات الشــرطة وحتســني التع
ــدوره علــى     املســؤولة عــن  ــة ممــا يســاعد ب إنفــاذ القــوانني احمللي

  املنطقة.  حتسني احلالة األمنية عموما بالنسبة جلميع سكان

وكــرر رئــيس وزراء جورجيــا جمــددا يف إحاطتــه الــيت    
قـــدمها إىل الـــس أن بلـــده ال يـــزال ملتزمـــا باحلـــل الســـلمي 
للصراع يف أخبازيا، جورجيا. وبالنسبة إلنشاء عنصـر الشـرطة   

نيــة يف منطقــة غــايل، ذكــر رئــيس الــوزراء أن الســلطات       املد
ــاملني    األخبازيــــة مــــا زالــــت تعرقــــل التشــــكيل والنشــــر الكــ
للوحدات، وما زال هذا يتسبب يف مشـكالت كـبرية لسـكان    
مقاطعــة غــايل. وأعــرِب عــن أســفه لــرفض اجلانــب األخبــازي    

ــاع ال  ــاركة يف االجتمـ ــباط/  املشـ ــة جنيـــف يف شـ ــث لعمليـ  ثالـ
__________ 

  )٧(  S/2004/315. 

ائال إنه ينبغي للمجلس لذلك أن يـويل مزيـدا   ، ق٢٠٠٤ فرباير
ــاء. وأشــار إىل  “ االنفصــاليني”مــن االهتمــام ملوقــف   غــري البن

انقضاء فترة ثالث سنوات منـذ أن اتفقـت جمموعـة األصـدقاء     
ــني       ــع الســلطات الدســتورية ب ــودين بشــأن توزي ــة ب ــى وثيق عل
ــاد     ــا، وإىل أن االحتـ ــدعم هلـ ــدمت الـ ــوخومي وقـ ــي وسـ تبليسـ

ته امليسر، ظـل حيـاول إحالـة الورقـة إىل اجلانـب      الروسي، بصف
األخبازي، ولكن دون جدوى. وأخريا، طلـب رئـيس الـوزراء    
إىل اتمــع الــدويل، وإىل جملــس األمــن علــى وجــه اخلصــوص، 
أن يعيـــــدا تنشـــــيط جهودمهـــــا للتوصـــــل إىل حـــــل ســـــلمي  

  .)٨(للنـزاع  شامل

 متــــــــوز/ ٢٩، املعقــــــــودة يف ٥٠١٣ويف اجللســــــــة   

ــه ــر    ٢٠٠٤ يولي ــه تقري ــن يف جــدول أعمال ــس األم ، أدرج جمل
عـــن احلالـــة يف  ٢٠٠٤متوز/يوليـــه  ١٤األمـــني العـــام املـــؤرخ 

.وذكـر األمـني العـام يف تقريـره مجلـة أمـور       )٩(أخبازيا، جورجيا
منــها أنــه علــى الصــعيد السياســي، وعلــى الــرغم مــن مواصــلة   
اجلانبني اجلورجي واألخبازي أنشطة التعاون العملـي، وخباصـة   

اــال األمــين، مــا زال احلــوار املوضــوعي بشــأن املســائل        يف
األساسية للصراع مفقودا. وأشار إىل وجود قناعة واسعة بـأن  
ــا،    احلالــة السياســية املعقــدة القائمــة حاليــا يف أخبازيــا، جورجي

ــاب   ــى أعتـ ــية ”علـ ــات الرئاسـ ــا يف  “ االنتخابـ ــرر إجراؤهـ املقـ
الرئيســية ، كانــت مــن العوامــل ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر 

اليت تؤثر سلبا على مواقف اجلانب األخبازي يف عملية السـالم  
األخبازيــة، وعلــى وتــرية ســري العمليــة الســلمية       -اجلورجيــة 

بشــكل عــام. وأعــرب عــن أملــه الكــبري يف أن تعيــد القيــادة يف 
سوخومي النظر يف موقفها، مبرور الـزمن، وتسـتجيب بشـكل    

ة اجلورجية اجلديدة من أجـل  بناء للعرض املقدم من قبل القياد
__________ 

  )٨(  S/PV.4958 ٥-٢، الصفحات. 

  )٩(  S/2004/570. 
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معــاودة احلــوار وإقامتــه علــى حنــو مباشــر ومفيــد بشــأن مجيــع   
  املسائل الرئيسية للصراع.

وذكر األمـني العـام أن بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف         
جورجيا واصلت جهودها بشأن املسائل الثالث الـيت اعتـربت   

ئل جمــاالت ذات أولويــة للنــهوض بعمليــة الســالم: وهــي املســا 
ــا،     ــردين داخليـ ــئني واملشـ ــودة الالجـ ــة، وعـ ــية واألمنيـ السياسـ
والتعــاون االقتصــادي. وواصــل فريــق األصــدقاء تقــدمي الــدعم  
البالغ األمهيـة هلـذه اجلهـود. بيـد أنـه ظـل مـن الواضـح أنـه لـن           
يتحقـق أمــن دائــم وال ازدهــار اقتصــادي بــدون تســوية شــاملة  

  للصراع.  

 جــرت بــني   ورحــب األمــني العــام باملناقشــات الــيت      
ــا      ــودة الالجــئني. وفيم ــة وع الطــرفني حــول الضــمانات األمني
يتعلـق بـأمن مـوظفي بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا،         
ــة مــن أجــل      ــال إن اســتعداد اجلــانبني لتقــدمي ضــمانات كافي ق
حتقيق هذه الغايـة ينبغـي أن يتبعـه إجـراء حـازم لتحديـد هويـة        

لبعثــة وتقــدميهم  مــرتكيب األعمــال اإلجراميــة ضــد مــوظفي ا    
للعدالة. وأفاد األمني العـام بـأن الـدور الـذي تؤديـه البعثـة، يف       
منــع اســتئناف أعمــال القتــال ويف الســعي إىل إجيــاد حــل دائــم  
للصــراع، مــا زال ضــروريا وهامــا، وأوصــى بتمديــد واليــة       

  البعثة لفترة ستة أشهر أخرى.  

ووجـــه الـــرئيس (رومانيـــا) انتبـــاه الـــس إىل رســـالة    
ــ ــه  ٢٦ة مؤرخــــــ ــل   ٢٠٠٤متوز/يوليــــــ ــن ممثــــــ وردت مــــــ
، )١١(.ووجه الرئيس انتباه الس إىل مشروع قـرار )١٠(جورجيا

__________ 

  )١٠(  S/2004/595  ت األخــرية يف عمليــة حــل   ، الــيت تناولــت التطــورا
الصـــراع يف أخبازيـــا، جبورجيـــا، وســـلطت الضـــوء علـــى بعـــض  
ــادة     ــا حتـــت قيـ ــزات الـــيت حتققـــت يف جورجيـ ــيريات واملنجـ التغـ

 احلكومة اجلديدة، ال سيما ما يتعلق منها بعملية السالم.

ذلك للتصويت واعتمـد باإلمجـاع وبـدون     ، طُرح بعد)١١(قرار
)، الذي قرر بـه الـس   ٢٠٠٤( ١٥٥٤مناقشة بوصفه القرار 

  مجلة أمور منها ما يلي:

م أهــاب بــالطرفني عــدم ادخــار أي جهــد للتغلــب علــى انعــدا     
أن عمليــة التفــاوض الــيت تــؤدي  الثقــة املتبــادل باســتمرار بينــهما، وأكــد 

ــها   إىل ــة يقبلـ ــية دائمـ ــوية سياسـ ــن    تسـ ــازالت مـ ــتتطلب تنـ ــان سـ اجلانبـ
  اجلانبني؛  كال

وحث الطرفني على املشاركة على حنـو أنشـط وأكثـر انتظامـا       
ــة    ــاع جنيـــف األول (ملعاجلـ ــأة يف اجتمـ ــل املنشـ ــا يف فـــرق العمـ وتنظيمـ

يف ااالت ذات األولوية املتمثلة يف التعاون االقتصـادي وعـودة    القضايا
  املشردين داخليا والالجئني واملسائل السياسية واألمنية)؛

وحث الطرفني على االمتثـال ألحكـام الربوتوكـولني املـتعلقني       
تشـرين األول/أكتـوبر    ٨ة، يف قطاع غـايل، واملـوقعني يف   باملسائل األمني

، ومواصــلة اجتماعامــا ٢٠٠٤ ينــاير ن الثــاين/كــانو ١٩، ويف ٢٠٠٣
ينــهما مــن أجــل حتســني األمــن يف     املنتظمــة، وتوثيــق التعــاون يف مــا ب   

  القطاع؛    هذا

كــانون  ٣١فتـرة جديــدة تنتــهي يف  وقـرر متديــد واليــة البعثــة ل   
، رهنــــا باســــتعراض الــــس، حســــب االقتضــــاء، ٢٠٠٥الثاين/ينــــاير 

   والية قوة حفظ السالم اجلماعية؛  لواليتها يف حالة حدوث تغيريات يف

وطلب إىل األمني العام أن يواصل إطالع الس بانتظـام علـى     
ــة      ــرا ــذا الشــأن بعــد ثالث ــا، وأن يقــدم تقري ــا، جورجي ــة يف أخبازي احلال

  أشهر من تاريخ اختاذ القرار املتعلق باحلالة يف أخبازيا، جورجيا.
  

ألمـن  ) الذي اختذه جملس ا٢٠٠٥( ١٥٨٢القرار   

ــته  ــودة يف  ٥١١٦يف جلســـــ ــانون  ٢٨املعقـــــ كـــــ

  ٢٠٠٥ الثاين/يناير

كــــــــانون  ٢٨، املعقــــــــودة يف ٥١١٦يف اجللســــــــة   
 دعي ممثل جورجيـا للمشـاركة فيهـا،    يت، ال٢٠٠٥الثاين/يناير 

__________ 

  )١١(  S/2004/600. 
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ــؤرخ       ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال أدرج ال
ــاير  ١٧ ــانون الثاين/ينــ ــا،   ٢٠٠٥كــ ــة يف أخبازيــ ــأن احلالــ بشــ
يف تقريره، يف مجلة أمـور، أن   األمني العامذكر . و)١٢(رجياجو

بشكل خاص مل يكن يسرياً  ٢٠٠٤أن النصف الثاين من عام 
علـى الـرغم مـن أن    فاألخبازيـة.   - يف عملية السـالم اجلورجيـة  

الطــرفني اتفقــا بشــأن بعــض املســائل املوضــوعية خــالل تلــك    
احلوار السنة، واجهت اجلهود املبذولة من أجل املضـي قـدما بـ   

حتديات خطرية. وقد أسفر جتدد التوتر يف منطقة الصراع عـن  
سلســلة مــن األحــداث الــيت أدت إىل وقــف مجيــع االتصــاالت  
بـــني اجلـــانبني يف منتصـــف العـــام، وركـــزت البعثـــة جهودهـــا  
الرئيسـية علــى إجيــاد الســبل الالزمــة إلقامــة احلــوار مــن جديــد  

ــري      ــي األخــ ــوض السياســ ــد الغمــ ــر. وحــ ــب التقهقــ يف وجتنــ
سوخومي بشكل خطري مـن إمكانيـة مواصـلة احلـوار. غـري أن      

 ١٣عقدتــه جمموعــة األصــدقاء يــومي االجتمــاع الرفيــع الــذي 
فرصـة   كـان  ،يف جنيـف  ٢٠٠٤كانون األول/ديسـمرب   ١٤ و

مناسبة للتفكري يف احلالة العامة لعملية السـالم ومناقشـة أفضـل    
لــة مــن الســبل للتصــدي للتحــديات الــيت تواجــه اجلهــود املبذو  

ــم وشــامل للصــراع. ويظــل دعــم      أجــل التوصــل إىل حــل دائ
جمموعة األصدقاء ذا قيمة كبرية بالنسبة ملا يبذلـه األمـني العـام    

بـأن  وأعرب األمني العام عن اسـتمرار اقتناعـه   وممثلته اخلاصة. 
البعثة ما انفكت تضـطلع بـدور رئيسـي يف الوقايـة مـن انعـدام       

األمـني العـام يف تقريـره     االستقرار على أرض الواقـع، وأوصـى  
، وذلــك ــدف بتمديــد واليــة البعثــة ملــدة ســتة أشــهر أخــرى  

  .التوصل إىل تسوية سياسية للصراع

ووجه الرئيس (األرجنتني) االنتباه إىل رسـالة مؤرخـة     
موجهـــة مـــن املمثـــل الـــدائم  ٢٠٠٥كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٦

__________ 

  )١٢(  S/2005/32.  

بعــــد ذلــــك طــــرح ، )١٤(، وإىل مشــــروع قــــرار)١٣(جلورجيــــا
دون مناقشــة بوصــفه القــرار  بــت واعتمــد باإلمجــاع و للتصــوي
ـــ ٢٠٠٥( ١٥٨٢ ــرر ب ــها ه ) الـــذي قـ  الـــس مجلـــة أمـــور منـ

  :يلي  ما

مثل اخلـاص مـن جهـود دؤوبـة،     املأشاد مبا يبذله األمني العام و  
مبســاعدة االحتـــاد الروســي بصـــفته الطــرف امليســـر، فضــال عـــن فريـــق     

أوروبـا، لتعزيـز تثبيـت     أصدقاء األمني العام ومنظمـة األمـن والتعـاون يف   
استقرار الوضع والتوصـل إىل تسـوية سياسـية شـاملة تتضـمن بالضـرورة       

يــد بشــدة  أتســوية لوضــع أخبازيــا السياســي داخــل دولــة جورجيــا، و      
  اجلهود؛  هذه

التقيـيم   مـرة أخـرى علـى تنفيـذ توصـيات بعثـة       حث الطرفنيو  
)، ٢٠٠٠ نـــوفمرب قطــاع غــايل (تشــرين الثــاين/     املشــتركة املوفــدة إىل  

وأعرب عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم يف هذا الصـدد بـالرغم ممـا أواله    
ــايب،       ــن نظــر إجي ــذه التوصــيات م ــف األول هل ــاع جني ــان يف اجتم الطرف

أهاب جمددا باجلانب األخبازي أن يوافق على فتح فرع يف قطاع غـايل  و
وقـت ممكـن، وأن يهيـئ     برقـ ملكتب حقوق اإلنسان يف سوخومي يف أ

  ليباشر هذا املكتب عمله دومنا عائق؛ أوضاعا آمنة

قرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة    و  
باستعراض الـس، عنـد    ؛ رهنا٢٠٠٥ متوز/يوليه ٣١جديدة تنتهي يف 

االقتضاء، لواليتها يف حالة حدوث تغيريات يف والية قوة حفظ السـالم  
  التابعة لرابطة الدول املستقلة.

  
__________ 

  )١٣(  S/2005/45      بشأن االنتخابـات الرئاسـية الـيت أجريـت مـؤخرا يف ،
أخبازيا، جورجيا، وإعالن أنه جيب اعتبارها غري شـرعية؛ وأيضـاً   
بشأن الدور الذي يضطلع به االحتاد الروسي يف تقـدمي املسـاعدة   
ــراب عـــن اســـتعداد       ــة إىل االنفصـــاليني األخبـــاز؛ واإلعـ املزعومـ

  وصل إىل حل للصراع مع أخبازيا.جورجيا للتفاوض من أجل الت

  )١٤(  S/2005/48.  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦١٥قرار ال  

 متــــــــوز/ ٢٩املعقــــــــودة يف  ٥٢٤٢يف جلســــــــته 

  ٢٠٠٥  يوليه

 متـــــــــوز/ ٢٩، املعقـــــــــودة يف ٥٢٤٢يف اجللســـــــــة   

الــيت دعــي ممثــل جورجيــا للمشــاركة فيهــا، ، )١٥(٢٠٠٥ يوليــه
ــس يف جــدول أعما  ــؤرخ    أدرج ال ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ل

رأى . و)١٦(لــة يف أخبازيــا بشــأن احلا ٢٠٠٥يوليــه  متــوز/ ١٣
األمـني العـام يف تقريـره، يف مجلـة أمـور، أن اسـتئناف اجلـانبني        
ــق     ــات فريــ ــاركتهما يف اجتماعــ ــازي مشــ ــورجي واألخبــ اجلــ

، )١٧(األصدقاء املعقودة يف جنيـف الـيت ترأسـتها األمـم املتحـدة     
ويف االجتماعات اليت تعـاجل اجلوانـب العمليـة لعمليـة السـالم،      

مشــجع. هــو تطــور لالتصــاالت املباشــرة بعــد انقطــاع طويــل 
ــد    ــرص اجلدي ــا الف إلجــراء حــوار،   ةوناشــد الطــرفني أن يغتنم

حتســن البيئــة اإلقليميــة، لتحقيــق تقــدم ملمــوس يف    بــالنظر إىل
تدابري بناء الثقـة ذات الصـلة، حـىت    يف ااالت ذات األولوية و

ميكن إجراء مفاوضات لتحقيق تسوية سياسية شـاملة للـرتاع،   
املبـادئ األساسـية املتعلقـة    ”باسـتخدام الوثيقـة املعنونـة    وذلـك  

والرســالة  ،“بتوزيــع االختصاصــات بــني تبليســي وســوخومي 
  اليت أحيلت ا، كنقطة انطالق.  

__________ 

ــودة  ،٥٢٣٨ و ٥٣٥٨، و ٥١٧٤و  ٥١٤٤يف اجللســات   )١٥(   املعق
أيار/مـــــــايو  ٤و  آذار/مـــــــارس ٢١كجلســـــــات خاصـــــــة يف 

، ٢٠٠٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٦ و ٢٠٠٥متوز/يوليــــه  ٢٧ و
ــات    نياســتمع الــس إىل إحــاطت  ــل األمــني العــام لعملي مــن وكي

، واملمثل اخلاص ورئيس بعثة مراقيب األمـم املتحـدة   حفظ السالم
ا املبعوث اخلاص لـرئيس  مأدىل  نييف جورجيا. واستمع إىل بيان

  جورجيا وممثل االحتاد الروسي.

  )١٦(  S/2005/453.  

  .١٢-١٠، الفقرات S/2005/269انظر   )١٧(  

وحث األمني العام اجلانب اجلورجي علـى االسـتمرار     
يف االستجابة للشواغل األمنية، وحث اجلانب األخبـازي علـى   

جلة الشواغل العمليـة واألمنيـة للسـكان    القيام بصورة فعالة مبعا
احمللــيني والعائــدين، وعلــى الوفــاء بالتزاماتــه الســابقة بقبــول       
انتشار عناصر الشرطة املدنية التابعني للبعثة يف مقاطعـة غـايل.   
وحث أيضـا اجلانـب األخبـازي علـى السـماح بافتتـاح مكتـب        

لـيم  فرعي حلقوق اإلنسان يف غايل، وتلقي الشباب احملليني التع
البعثــة تواصــل القيــام بــدور ذكــر أن بلغتــهم اجلورجيــة األم. و

هـام وأساســي ملنـع زعزعــة اســتقرار الوضـع امليــداين، والســعي    
إلجيــاد حــل دائــم هلــذا الــرتاع. وأوصــى األمــني العــام بتمديــد   

  والية البعثة ملدة ستة أشهر أخرى.

ــرار        ــاه إىل مشــروع ق ــان) االنتب ــرئيس (اليون ووجــه ال
ــن  ــي، االمقـــدم مـ ــاد الروسـ ــا، وحتـ ــا، وأملانيـ ــا، ورومانيـ فرنسـ

اململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية،  و
للتصـويت  بعـد ذلـك   ، طـرح  )١٨(الواليات املتحدة األمريكيـة و

ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٦١٥دون مناقشـ

  :ما يلي الس مجلة أمور منهابه )، الذي قرر ٢٠٠٥(

ــد    ــيت يبــذهلا األمــني العــام    امتــدح وأي ــة ال بقــوة اجلهــود الدؤوب
وممثله اخلاص، مبسـاعدة االحتـاد الروسـي بصـفته الطـرف امليسـر، فضـال        
ــا،      ــق أصــدقاء األمــني العــام ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب عــن فري
للعمل على حتقيق اسـتقرار الوضـع والتوصـل إىل تسـوية سياسـية شـاملة       

  خبازيا السياسي داخل دولة جورجيا؛تتضمن بالضرورة تسوية لوضع أ

أسف بشدة الستمرار رفض اجلانـب األخبـازي املوافقـة علـى     و  
املبـــــادئ األساســـــية لتوزيـــــع ”مناقشـــــة مضـــــمون الوثيقـــــة املعنونـــــة 

ــني تبليســي وســوخومي   ــرة أخــرى    “االختصاصــات ب ــوة م ، وحــث بق
اجلانب األخبازي على استالم الوثيقة والرسـالة الـيت أحيلـت ـا، وحـث      

ــ ــريح،      كـ ــل والصـ ــام الكامـ ــذ االهتمـ ــا بعدئـ ــى إيالئهمـ ــرفني علـ ال الطـ
__________ 

  )١٨(  S/2005/492.  
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والدخول يف مفاوضات بناءة بشأن مضموما، وحث اجلهات الـيت هلـا   
  النتيجة؛  نفوذ لدى الطرفني على أن تشجع التوصل إىل هذه

قرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة    و  
؛ رهنـــا باســـتعراض ٢٠٠٦ين/ينـــاير كـــانون الثا ٣١جديـــدة تنتـــهي يف 

الس، عند االقتضاء، لواليتها يف حالة حدوث تغـيريات يف واليـة قـوة    
  حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٥٦القرار   

 كــانون الثــاين/ ٣١املعقــودة يف  ٥٣٦٣يف جلســته 

  ٢٠٠٦يناير 

كــــــــانون  ٣١دة يف ، املعقــــــــو٥٣٦٣يف اجللســــــــة   
ــاير  ــا    ٢٠٠٦الثاين/ينــ ــا وأملانيــ ــثال جورجيــ ــي ممــ ــيت دعــ ، الــ

للمشاركة فيها، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني    
ــاير ١٣العــام املــؤرخ  ــة يف  ٢٠٠٦كــانون الثاين/ين بشــأن احلال

، يف مجلـة  يف تقريـره  األمـني العـام  ذكر . و)١٩(أخبازيا، جورجيا
ــدة ال  ــم املتحـ ــور، أن األمـ ــاعدة    أمـ ــا مبسـ ــى التزامهـ ــزال علـ تـ

اجلانبني اجلـورجي واألخبـازي يف سـعيهما للتوصـل إىل تسـوية      
ســلمية وشــاملة. ويف تطــور مبشــر، اخنــرط اجلانبــان، بوســاطة  
ــاريع الوثــائق        ــاء بشــأن مش ــادل بن ــة اخلاصــة، يف تب ــن املمثل م
ــال      ــال القتـ ــتئناف أعمـ ــة دون اسـ ــة باحليلولـ ــتركة املتعلقـ املشـ

لكرميـة لالجـئني واملشـردين داخليـا. وطلـب      والعودة اآلمنـة وا 
إىل اجلانبني التوقف عن اإلتيان بأعمـال أو اإلدالء بتصـرحيات   
من شأا إحلاق الضرر مبا يلوح من فـرص علـى طريـق عمليـة     
السالم. وحث اجلانـب اجلـورجي علـى أن يأخـذ يف احلسـبان      

اجلانـب  حث على النحو الواجب الشواغل األمنية األخبازية، و
خبـــازي علـــى االســـتجابة بشـــكل فعـــال للشـــواغل األمنيـــة  األ

وشواغل حقوق اإلنسان الـيت ـم السـكان احمللـيني والعائـدين      
إىل مقاطعة غايل. وأشار األمـني العـام إىل أن تقـاعس اجلانـب     

__________ 

  )١٩(  S/2006/19.  

األخبــازي عــن تنفيــذ توصــيات بعثــة التقيــيم املشــتركة لعــام        
لــــيس  )٢١(٢٠٠٢، وبعثــــة التقيــــيم األمــــين لعــــام  )٢٠(٢٠٠٠

باملوقف املوايت إلحراز تقدم. وشدد على أن حرية تنقل أفـراد  
ر اجلــانبني بــااللتزام البعثــة ال يــزال مبعثــاً للقلــق املســتمر، وذكَّــ

أن البعثـــة  أكـــدبكفالـــة ســـالمة أفـــراد البعثـــة علـــى الـــدوام. و
تـــزال تـــؤدي دوراً رئيســـياً يف احلفـــاظ علـــى االســـتقرار يف  ال

عـام بتمديـد واليـة البعثـة ملـدة      أوصى األمـني ال ومنطقة الرتاع، 
مـن أجـل تيسـري حتقيـق تقـدم للتوصـل إىل       ، ستة أشـهر أخـرى  

  .حل سياسي دائم للرتاع

ووجه الـرئيس (مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة) االنتبـاه إىل        
 ،وسـلوفاكيا  ،أملانيـا ومشروع قرار مقدم من االحتاد الروسـي،  

ــا ــى وأيرل   ،وفرنســ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ ــدا واململكــ نــ
طُـرح بعـد ذلـك    و )٢٢(والواليات املتحـدة األمريكيـة   ،الشمالية

ــمــد باإلمجــاع و للتصــويت واعت دون مناقشــة بوصــفه القــرار  ب
  الس مجلة أمور منها:  ه )، الذي قرر ب٢٠٠٦( ١٦٥٦

؛ وقـرر إبقـاء   ٢٠٠٦آذار/مـارس   ٣١متديد والية البعثـة حـىت     
  املسألة قيد نظره الفعلي.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٦٦القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٤٠٥يف جلســـــــــ  آذار/ ٣١املعقـــــــــ

  ٢٠٠٦  مارس

آذار/مـــــارس  ٣١، املعقـــــودة يف ٥٤٠٥يف اجللســـــة   
ــا،     ٢٠٠٦ ــا للمشــاركة فيه ــا وأملاني ــيت دعــي ممــثال جورجي ، ال

ــس يف جــدول أعما  ــؤرخ    أدرج ال ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ل
__________ 

  )٢٠(  S/2001/59.املرفق الثاين ،  

  )٢١(  S/2003/412 ١٦، الفقرة.  

  )٢٢(  S/2006/58.  
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. )٢٣(جورجيــا ،عــن احلالــة يف أخبازيــا ٢٠٠٦آذار/مــارس  ١٧
يف تقريره، يف مجلة أمور، إىل أنـه يف يـومي    وأشار األمني العام

ــباط/فرباير  ٣و  ٢ ــة     ٢٠٠٦شـ ــي جمموعـ ــار ممثلـ ــع كبـ اجتمـ
ــات      ــام لعملي ــل األمــني الع ــف، برئاســة وكي األصــدقاء يف جني
حفظ السالم. وقـد شـدد األصـدقاء علـى احلاجـة إىل التوصـل       

ات جملـس األمـن ذات   إىل تسوية سـلمية للـرتاع يف إطـار قـرار    
ــا واســتقالهلا     ــزامهم بســيادة جورجي ــى الت الصــلة، وأكــدوا عل
وسالمتها اإلقليمية ضمن حدودها املعترف ا دوليا. واتفقـوا  
على احلاجة إىل التصدي للمسائل السياسية اجلوهريـة للـرتاع،   
ــال      ــاء الثقــة. وق ــدابري بن إضــافة إىل مواصــلة العمــل يف جمــال ت

ــام   ــان اجلــورجي    ن مــنإاألمــني الع اجلــوهري أن يعمــل اجلانب
واألخبازي بنشاط على متابعة التفامهات الـيت مت التوصـل إليهـا    
يف اجتمــــاع جمموعــــة األصــــدقاء يف جنيــــف، وعلــــى وجــــه  

االنتهاء مبكراً من وضع الوثائق املتعلقـة بعـدم   يعترب  اخلصوص
استعمال القوة وبعودة األشخاص املشردين داخليا والالجـئني  

علـى التزامهمـا بتحقيـق تقـدم     مؤشـرا قويـا   ها النهائية يف صيغت
واصـــلت بـــالنظر إىل أن البعثـــة ملمـــوس يف عمليـــة الســـالم. و

االضطالع بدور رئيسي يف تثبيت االستقرار يف منطقـة الـرتاع   
وتيسري إحراز التقدم من أجل التوصـل إىل حـل سياسـي دائـم     

ملـدة سـتة    أوصى األمني العام بتمديد والية البعثـة فقد للرتاع، 
  أشهر أخرى.

ووجه الرئيس (األرجنـتني) االنتبـاه إىل مشـروع قـرار       
ــاد الروســي    ــن االحت ــدم م ــا ،مق ــلوفاكيا ،وأملاني ــا ،وس  ،وفرنس

بعـد  رح طُـ  )٢٤(والواليات املتحدة األمريكية ،واململكة املتحدة
ــك  ــاع و ذلـــ ــد باإلمجـــ ــويت واعتمـــ ــللتصـــ ــة بـــ دون مناقشـــ

__________ 

  )٢٣(  S/2006/173.  

  )٢٤(  S/2006/201.  

بـه الـس مجلـة     )، الـذي قـرر  ٢٠٠٦( ١٦٦٦القـرار   بوصـفه 
  أمور منها:

حـث الطــرفني علــى القيــام دون إبطـاء بوضــع الصــيغة النهائيــة     
ــودة الالجــئني        ــف، وبع ــدم اللجــوء إىل العن ــة بع ــائق املتعلق ــة الوث موع
واملشــردين داخليــا إىل مقاطعــة غــايل، وعلــى القيــام بــاخلطوات الالزمــة   

  هم العائدون؛الكفيلة حبماية وحفظ كرامة السكان املدنيني مبن في

تشــرين  ١٥البعثــة لفتـرة جديــدة تنتــهي يف   قـرر متديــد واليــة و  
  ؛٢٠٠٦األول/أكتوبر 

ــذهلا ا   و   ــيت تب ــوة اجلهــود ال ــد بق ــام   أي ــني الع ــة اخلاصــة لألم ملمثل
ــق أصــدقاء األمــني العــام إىل مواصــلة تقــدمي دعمهــم الراســخ      ودعــا فري

  واملوحد هلا.
  

ألمـن  ) الذي اختذه جملس ا٢٠٠٦( ١٧١٦القرار   

 تشـرين األول/  ١٣املعقـودة يف   ٥٥٤٩يف جلسته 

  ٢٠٠٦أكتوبر 

تشــــــــرين  ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٥٤٩يف اجللســــــــة   
، اليت دعي ممثال جورجيا وأملانيـا إىل  )٢٥(٢٠٠٦األول/أكتوبر 

املشاركة فيهـا، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني       
أخبازيـا،  عـن احلالـة يف    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨العام املؤرخ 

. وأشــار األمـني العــام يف تقريـره، يف مجلــة أمــور،   )٢٦(جورجيـا 
ــة التفــاوض زمخــ    ــه بعــد تزايــد توقعــات اكتســاب عملي  اإىل أن

 أيـــار/ ١٥جملـــس التنســـيق يف إثـــر اســـتئناف أعمـــال  اجديـــد

ــادل املقترحــات بــني اجلــانبني اجلــورجي    )٢٧(٢٠٠٦ مــايو وتب
علـى وجـه   واألخبازي، استجد وضـع مشـوب بـالتوتر، مـرده،     

__________ 

 متـــوز/ ١١ودة كجلســـة خاصـــة يف  ، املعقـــ٥٤٨٣يف اجللســـة   )٢٥(  

رئـيس برملـان جورجيـا وممثـل االحتـاد       ني، أدىل ببيان٢٠٠٦ يوليه
  الروسي.

  )٢٦(  S/2006/771.  

  )٢٧(  S/2006/435 ٥، الفقرة.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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اخلصــوص، العمليــة اجلورجيــة اخلاصــة الــيت جــرت يف منطقــة   
. وكــــان ٢٠٠٦متوز/يوليــــه  ٢٥وادي كــــودوري العليــــا يف 

اهلدف املعلن من تلك العملية اليت جرت بتوجيـه مـن وزيـري    
اسـتعادة القـانون والنظـام يف    هو الداخلية والدفاع يف جورجيا 

سـاؤالت حـول   املنطقة. وعقب ذلك، أثار اجلانب األخبـازي ت 
حماولــة التوصــل إىل اتفاقــات أخــرى يف إطــار عمليــة التســوية.  
وأصرت السلطات األخبازيـة القائمـة حبكـم الواقـع علـى إجيـاد       
حل للوضـع يف منطقـة وادي كـودوري العليـا كشـرط مسـبق       
الستئناف احلوار. واستنادا إىل اخلربة املسـتفادة مـن األحـداث    

، يف مجلـة أمـور، عـدة    يف وادي كودوري، حـدد األمـني العـام   
ــدمي      ــزام اجلــانبني بتق ــل يف: الت ــة خاصــة تتمث مســائل ذات أمهي

ــة يف   ــفافية التامـ ــاة الشـ ــع مراعـ ــبق، مـ ــار مسـ ــق  إخطـ ــا يتعلـ مـ
بتحريك قطع املعدات العسكرية واألفراد املسـلحني املسـموح   
ــوات       ــى قن ــاظ عل ــاق موســكو، واحلف ــذلك مبوجــب اتف هلــم ب

على طرائـق لرصـد وادي    مفتوحة لالتصال واحلوار، واالتفاق
كودوري. وذكر األمني العام أن التطـورات الـيت وقعـت أثنـاء     
املرحلة املشمولة بالتقرير أبرزت مـرة أخـرى أن وجـود البعثـة     
يظل أمـراً أساسـياً للحفـاظ علـى االسـتقرار يف منطقـة الـرتاع،        
وتشجيع التعاون العملـي بـني اجلـانبني، وتسـهيل إحـراز تقـدم       

ــوي ــل إىل تسـ ــاوض،   للتوصـ ــق التفـ ــن طريـ ــرتاع عـ ــلمية للـ ة سـ
  وأوصى بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشهر أخرى.  

ووجــه الــرئيس (اليابــان) االنتبــاه إىل مشــروع قــرار        
ــا،    ــا، وفرنسـ ــا، ورومانيـ ــي، وأملانيـ ــاد الروسـ ــن االحتـ مقـــدم مـ
واململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية،  

للتصـويت،  بعـد ذلـك   رح ، طُ)٢٨(يةوالواليات املتحدة األمريك
دون مناقشــــــة بوصــــــفه القــــــرار بــــــمــــــد باإلمجــــــاع وواعت

__________ 

  )٢٨(  S/2006/804.  

 )، الــذي قـــرر بــه الـــس مجلــة أمـــور منـــها   ٢٠٠٦( ١٧١٦
  :يلي  ما

قرر متديد والية فريق مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة       
  ؛٢٠٠٧نيسان/أبريل   ١٥جديدة تنتهي يف 

ريـره التـايل عـن احلالـة يف     طلب إىل األمني العام أن يضمن تقو  
أخبازيا وجورجيا معلومـات مفصـلة عـن التطـورات يف وادي كـودوري      
وعن التقدم احملرز يف اجلهود املبذولة لعـودة الالجـئني واملشـردين داخليـا     

  وخباصة إىل منطقة غايل؛

أيد بقوة جهود املمثل اخلاص لألمني العام وطلـب مـن فريـق    و  
  تزويده بالدعم املستمر واملوحد.أصدقاء األمني العام مواصلة 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٥٢القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٦٦١يف جلســــ ــان/ ١٣املعقــــ  نيســــ

  ٢٠٠٧  أبريل

ــان/أبريل  ١٣، املعقــــودة يف ٥٦٦١يف اجللســــة    نيســ
، اليت دعي ممثال جورجيا وأملانيـا للمشـاركة فيهـا،    )٢٩(٢٠٠٧

ــس يف جــدول أعم  ــر األ أدرج ال ــه تقري ــؤرخ   ال ــام امل ــني الع م
. )٣٠(، عـن احلالـة يف أخبازيـا، جورجيـا    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣

ــة أمــور    ــره مجل ــام يف تقري ــه يرحــب   وذكــر األمــني الع ــها أن من
ل اجلـــــانبني يف تنفيـــــذ القـــــرار   بالتقـــــدم احملـــــرز مـــــن قبـــــ   

ــى وجــه اخلصــوص باســتمرار   ٢٠٠٦( ١٧١٦ ). ورحــب عل
بعثــة  الــدوريات املشــتركة يف منطقــة وادي كــودوري بــني ال    

مـع   ذكـر وقوة حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املسـتقلة. و   
ظ وجــود أي أســلحة ثقيلــة يف الــوادي، االرتيــاح أنــه مل يالحــ
__________ 

، املعقــودتني كجلســتني خاصــتني ٥٦٥٨و  ٥٦٢٣يف اجللســتني   )٢٩(  
، اسـتمع  ٢٠٠٧أبريـل   نيسـان/  ١٠كانون الثاين/يناير و  ٢٤يف 

الس إىل إحاطة قدمها املمثل اخلاص ورئيس بعثة مراقيب األمـم  
  املتحدة يف جورجيا، ورئيس وزراء جورجيا، على التوايل.

  )٣٠(  S/2007/182.  
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وأنه، مقارنة بالوضع الذي راقبته الدورية املشتركة يف تشـرين  
ــوبر  ــلحني.  ٢٠٠٦األول/أكتــ ــراد املســ ــاقص عــــدد األفــ ، تنــ

ليشـمل مقاطعــة  ورحـب أيضـاً بتوسـيع نطـاق مسـاعدة البعثـة       
غــايل ســـواء يف مــا خيـــص أنشــطة مستشـــاري شــرطة األمـــم     
املتحــدة أو التواجــد الكامــل يف تلــك املنطقــة ملكتــب حقــوق    
اإلنسـان يف أخبازيــا، جورجيــا. غــري أن األحــداث الــيت وقعــت  

ــارس  ١١يف  ــة يف  ٢٠٠٧آذار/مــــ ــودوري منطقــــ وادي كــــ
جـر.  ظهر استمرار الوضع املتفشكلت نكسة كبرية ت )٣١(العليا

ــأن  وأعــرب عــن  ــة يســاهم يف  اســتمرار اعتقــاده ب وجــود البعث
ــرتاع، و    ــة ال ــن يف منطق ــى األم ــاظ عل ــود  يف احلف تواصــل اجله

ــرفني.     ــي بـــني الطـ ــوار السياسـ ــجيع احلـ ــة لتشـ ــة املبذولـ الدوليـ
مديــــد واليــــة البعثــــة ملــــدة ســــتة  وأوصــــى األمــــني العــــام بت

  أخرى.  أشهر

إىل مشـروع  ووجه الرئيس (اململكة املتحـدة) االنتبـاه     
واململكــة  ،وفرنســا ،وأملانيــا ،قــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي

بعــد ذلــك رح ، طُــ)٣٢(والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،املتحــدة
ــمــد باإلمجــاع و للتصــويت واعت دون مناقشــة بوصــفه القــرار  ب

 الـــس مجلــة أمـــور منـــها بــه  )، الــذي قـــرر  ٢٠٠٧( ١٧٥٢
  :يلي  ما

ــى قــرى      ــع عل ــذي وق مبنطقــة وادي كــودوري  أدان اهلجــوم ال
وحــث اجلـانبني علـى تقــدمي    ٢٠٠٧مـارس   آذار/ ١٢و  ١١العليـا ليلـة   

  الدعم التام للتحقيق اجلاري؛

وقرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة      
  ؛٢٠٠٧  أكتوبر تشرين األول/  ١٥جديدة تنتهي يف 

واليـة لـدعم   طلب إىل األمني العـام اإلفـادة مـن متديـد هـذه ال     و  
ــف      ــة وإقامــة حــوار مكث ــاء الثق ــة إىل بن ــدابري الرامي ــذ الت الطــرفني يف تنفي

__________ 

  .٢٧، الفقرة S/2007/182انظر   )٣١(  

  )٣٢(  S/2007/200.  

هادف، وإبالغ الس يف تقريره املقبل عن احلالة يف أخبازيـا، جورجيـا،   
  بالتقدم احملرز يف هذا الصدد؛

ــق      و   ــا فري ــام ودع ــني الع ــل اخلــاص لألم ــود املمث ــوة جه ــد بق أي
  .تقدمي الدعم الثابت واملوحد لهأصدقاء األمني العام إىل مواصلة 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٨١القرار   

تشـــــــرين  ١٥املعقـــــــودة يف  ٥٧٥٩يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ١٥، املعقــــــــودة يف ٥٧٥٩يف اجللســــــــة   
ــوبر  ــا للمشــاركة      )٣٣(٢٠٠٧األول/أكت ــل أملاني ــي ممث ــيت دع ال

األمـــني العـــام فيهـــا، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر 
عن احلالـة يف أخبازيـا،    ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣املؤرخ 

. وذكــر األمــني العــام يف تقريــره، يف مجلــة أمــور، )٣٤(جورجيــا
ــرغم مــن التنــاقض اإلجيــايب    ــه علــى ال ــذي  لأن لهــدوء النســيب ال
السـابق مـع الفتـرات     هلوحظ يف منطقة الرتاع منذ تقدمي تقرير

ــابقة ــتباك الع  ،الســــ ــإن االشــــ ــدلع يف   فــــ ــذي انــــ ــف الــــ نيــــ
يعد من أكثر األحداث اليت وقعـت   ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٠

بــني اجلــانبني اجلــورجي واألخبــازي خطــورة علــى مــدى عــدة   
أعــوام. ويف احلــادث الــذي وقــع خــارج منطقــة الــرتاع، ألقــى   

وأُصـيب  اجلانب اجلورجي القبض على سـبعة أفـراد أخبـازيني،    
قيـل إمـا مـن    السابقني من الضباط الروس واحد، وقُتل اثنان 

ــة. ويف حــني ادعــت ســلطات     املتعاقــدين مــع القــوات األخبازي
ــراد وزارة         ــا أف  ــام ــارة ق ــان غ ــه ك ــة أن ــع األخبازي ــر الواق األم
الداخلية اجلورجية علـى معسـكر التـدريب األخبـازي املوجـود      

__________ 

 متـــوز/ ٢٦ودة كجلســـة خاصـــة يف  ، املعقـــ٥٧٢٤يف اجللســـة   )٣٣(  

ــه ــام     ٢٠٠٧ يولي ــني الع ــدمها األم ــة ق ــس إىل إحاط ــتمع ال ، اس
املساعد لعمليات حفظ السـالم. واسـتمع إىل بيـان أدىل بـه ممثـل      

  جورجيا، وجرى تبادل لآلراء.

  )٣٤(  S/2007/588.  
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يف نفـــس املوقـــع مـــع نقطـــة حلـــرس حـــدود األمـــر الواقـــع يف   
ــدجارا، داخــل األراضــي ا   ــاز،    بوخون ــا األخب ــيت يســيطر عليه ل

األخبـاز   “املخـربني ”ادعى اجلانـب اجلـورجي أن جمموعـة مـن     
قــد دخلــوا أراضــي تســيطر عليهــا جورجيــا لتعطيــل العمــل يف  
الطريــق املــؤدي إىل منطقــة وادي كــودوري العليــا، وهــو قيــد  
اإلنشاء حالياً، يف حماولة لعزل الوادي عن بقية جورجيـا. ويف  

وافقـة كـل مـن الطـرفني، تقـوم البعثــة      أعقـاب هـذا احلـادث، مب   
مبجهودهـــا اخلـــاص املســـتقل يف تقصـــي احلقـــائق الستيضـــاح  

  مالبسات احلادث.  

إن النـــهج العـــام املتبـــع وأضــاف األمـــني العـــام قـــائال    
ــرتاع ل ــل  تســوية ال ــتح   يف أنمــا زال يتمث يســاعد النجــاح يف ف

تعلقـة بـاألمن وعـودة املشـردين داخليـا      املسـائل  املحوار حـول  
واإلنعـــاش االقتصـــادي والقضـــايا اإلنســـانية علـــى  الالجـــئنيو

التوصـــل إىل تســـوية سياســـية شـــاملة، لكـــن يف مـــا يتعلـــق        
باالتصـــاالت بـــني اجلـــانبني، ال يـــزال الوضـــع خميبـــاً لآلمـــال،  
ــة. وأوصــى      ــدم الثق ــيت أدت إىل ع ــه التطــورات ال ــى علي وتطغ

شـريا  ، ماألمني العام بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشهر أخرى
أن وجود البعثة ما زال يسـهم يف إحـالل األمـن يف منطقـة     إىل 

الـــرتاع ويف جهـــود اتمـــع الـــدويل الراميـــة إىل إجيـــاد تســـوية 
  سلمية للرتاع.

ووجه الرئيس (غانا) االنتباه إىل مشـروع قـرار مقـدم      
واململكـة   ،وفرنسـا  ،وسـلوفاكيا  ،وأملانيـا  ،من االحتاد الروسـي 

، طُــرح بعــد ذلــك )٣٥(تحــدة األمريكيــةوالواليــات امل ،املتحــدة
ــللتصــويت واعتمــد باإلمجــاع و  دون مناقشــة بوصــفه القــرار  ب

قـــرر بــه الـــس مجلــة أمـــور منـــها   )، الــذي  ٢٠٠٧( ١٧٨١
  يلي:  ما

حث كال الطرفني على املشاركة املتواصلة والفعالـة يف الفريـق     
 عــرب يف هــذا الســياق عــن تأييــده لـــتقرير أاملشــترك لتقصــي احلقــائق، و

منطقـة   الفريق املشترك لتقصي احلقائق عن حادث إطـالق الصـواريخ يف  
  ؛٢٠٠٧آذار/مارس   ١١وادي كودوري العليا يف 

قرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة    و  
  ؛  ٢٠٠٨نيسان/أبريل   ١٥جديدة تنتهي يف 

متديــد الواليــة لــدعم مــن د يســتفأن يطلــب إىل األمــني العــام و  
لطرفني يف تنفيذ تـدابري لبنـاء الثقـة وإقامـة حـوار مكثـف وهـادف، وأن        ا

يبلـغ الــس يف تقريـره القــادم عـن احلالــة يف أخبازيـا، جورجيــا، بالتقــدم     
  احملرز يف هذا الصدد؛

مـن فريـق    املمثل اخلاص لألمني العام وطلـب  أيد بقوة جهودو  
  املوحد.أصدقاء األمني العام مواصلة تزويده بالدعم املستمر و

__________ 

  )٣٥(  S/2007/603.  
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)١(إحاطة مقدمة من الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا - ٣٢
  

__________ 

جلسة إحاطـة مقدمـة مـن    ”، نقحت صياغة البند ٢٠٠٤ار/مايو أي ٧، املعقودة يف ٤٩٦٤اعتبارا من اجللسة   )١(  
ــرئيس احلــايل      ــا وال ــة روماني ــا، وزيــر خارجي ــا معــايل الســيد مريســيا غيوان  “ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

  .“أوروبا ملنظمة األمن والتعاون يفإحاطة مقدمة من الرئيس احلايل ”فأصبحت 
  

 ٤٩٦٤الت الـــــــيت دارت يف اجللســـــــات املـــــــداو  

قـــــــودة يف الفتـــــــرة مـــــــن املع ٥٧٥١و  ٥١٣٤ و

  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٨إىل  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٧

، الـــــيت )٢(٥٧٥١و  ٥١٣٤و  ٤٩٦٤يف اجللســـــات   
 ،والـــدامنرك ،وبلجيكـــا ،نـــات ممثلـــو األرجنـــتنيأدىل فيهـــا ببيا

ــا ــا ،وفرنسـ ــا ،وأملانيـ ــان ،وغانـ ــتان ،واليونـ ــاد  ،وباكسـ واالحتـ
ــا   ،واململكــة املتحــدة  ،وســلوفاكيا ،الروســي ــة ترتاني ومجهوري
اسـتمع جملـس األمــن    ،والواليـات املتحـدة األمريكيــة   ،املتحـدة 

إىل إحاطـــة مـــن الـــرئيس احلـــايل ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف   
اإلحاطــات الســنوية املقدمــة إىل الــس،      تلــك أوروبــا. ويف 

شدد الرئيس احلايل للمنظمة على أمهية املنظمة كـأداة رئيسـية   
لإلنـــذار املبكـــر، ومنـــع نشـــوب الرتاعـــات، وإدارة األزمـــات  
وإعادة التأهيـل بعـد انتـهاء الـرتاع، وأوضـح أولويـات املنظمـة        

، واألبعـاد االقتصـادية   العسكرية -املتمثلة يف األبعاد السياسية 
شــــمل تلــــك األولويــــات مكافحــــة  توالبيئيــــة واإلنســــانية. و

اإلرهـــاب، ومكافحـــة انتشـــار األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة 
اخلفيفة، وأنشطة الشرطة، وإدارة احلـدود واألمـن؛ واألخطـار    
االقتصــادية والبيئيــة، ومراقبــة االنتخابــات، واملســاعدة علــى      

ة وســائط اإلعــالم، وتعزيــز التحــول الــدميقراطي، ورصــد حريــ
مكافحــة اجلرميــة الدوليــة، وتعزيــز ســيادة والتســامح والتعلــيم، 
__________ 

، ٢٠٠٥آذار/مــــــارس  ٤، و ٢٠٠٤أيار/مــــــايو  ٧عقــــــدت يف   )٢(  
  .٢٠٠٧سبتمرب  أيلول/ ٢٨، و ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٦ و

، ٢٠٠٥آذار/مــــــارس  ٤، و ٢٠٠٤أيار/مــــــايو  ٧عقــــــدت يف   )٢(  
  .٢٠٠٧سبتمرب  أيلول/ ٢٨، و ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٦ و

القانون، ومنع نشوب الرتاعات مع التركيز بوجه خاص علـى  
والرتاعات اليت ال تزال دون حـل كمـا هـو احلـال      )٣(كوسوفو

يف ترانسدنيســـتريا، ومولـــدوفا؛ وأوســـيتيا اجلنوبيـــة وأخبازيـــا،  
  .)٤( كراباخجورجيا؛ وناغورين

وأهاب الرئيس احلايل بأعضاء جملس األمـن، ال سـيما     
من يقومون بدور الوساطة يف تلك الصراعات أو مـن ميلكـون   

أن يــدعموا جهــود املنظمــة. وقــال إنــه   ،تــأثرياً علــى األطــراف
يف ما بني الدول أن تتعامل مـع  القائمة  يصعب على املنظمات

ــىت وإن كانـــت      ــري الـــدول، حـ ــراف مـــن غـ ، يف بعـــض األطـ
احلــاالت، يف مقــام الســلطات الفعليــة. وحــث الــس علــى       
ممارسة الضغوط يف سياق جهود الوسـاطة الـيت تبـذهلا املنظمـة     
للمساعدة على حل تلك الصـراعات الطويـل األمـد املـذكورة     

  .)٥(أعاله

وأشـــار الـــرئيس احلــــايل إىل أن املنظمـــة، باعتبارهــــا      
ــاً نظيمــت ــاق األمــم  الفصــل الثــ  مــن منظــور اً إقليمي امن مــن ميث

املتحـدة، تركــز علــى توســيع نطـاق التعــاون الوثيــق مــع األمــم   
املتحــدة واالحتـــاد األورويب ومنظمــة حلـــف مشــال األطلســـي    

__________ 

كصـيغة مـوجزة    “كوسـوفو ”يف هذا امللحق، يستخدم مصطلح   )٣(  
كوسـوفو،  ”و  “كوسوفو، دولة احتاد صربيا واجلبل األسود”لـ 

  باملسائل املتعلقة باملركز. دون املساس “مجهورية صربيا

  )٤(  S/PV.4964 ،ــفحات ال ــفحات ال، S/PV.5134؛ و ٧-٢صـــــ   صـــــ

 S/PV.5751 ؛ و٤-٢ صـــــــــــــــــــفحاتال، S/PV.5346؛ و ٥-٢

  .٥-٢صفحات ال

  )٥(  S/PV.5134 ،٤صفحة ال.  
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ومنظمــــات إقليميــــة أخــــرى ــــدف حتســــني قــــدرا علــــى  
ــية    ــديات الرئيســ ــة التحــ ــة ملعاجلــ ــرعة وفعاليــ ــتجابة بســ االســ

حلـايل للمجلـس   السياق، أكـد الـرئيس ا   ذلك. ويف )٦(املعاصرة
دعــم املنظمــة التــام للمبــادئ والتوصــيات الــواردة يف القــرار       

) اليت دف إىل تعزيز التعاون والتشـاور بـني   ٢٠٠٥( ١٦٣١
ــه إدراك    األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، ويف الوقــت ذات

__________ 

  )٦(  S/PV.4964 ،؛ و ٢صفحة الS/PV.5134٣و  ٢ان ، الصفحت.  

ــن   ــية لــــس األمــ ــؤولية األساســ ــن املســ ــن عــ ــلم واألمــ الســ
  .)٧(الدوليني

 عـن تقــديرهم للتعــاون بــني  وأعـرب معظــم املــتكلمني   
املنظمــة واألمــم املتحــدة، وأعربــوا عــن تأييــدهم بصــورة عامــة 
لألولويــات الــيت حــددها الــرئيس احلــايل خــالل الفتــرة قيــد        

  .االستعراض
__________ 

  )٧(  S/PV.5346 ،٥صفحة ال.  
  
  

  الشرق األوسط

  احلالة يف الشرق األوسط - ٣٣

  
  قبة فض االشتباكاقوة األمم املتحدة ملر  -ألف 

) ٢٠٠٤( ١٥٧٨) و ٢٠٠٤( ١٥٥٠رات القـــــــــرا   

 ١٦٨٥و  )٢٠٠٥( ١٦٤٨) و ٢٠٠٥( ١٦٠٥  و

) ٢٠٠٧( ١٧٥٩) و ٢٠٠٦( ١٧٢٩) و ٢٠٠٦(

) اليت اختذها جملس األمن والبيانات ٢٠٠٧( ١٧٨٨و 

ــيت أدىل ـــا الـــرئيس يف الفتـــرة مـــن       حزيـــران/  ٢٩الـ

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤إىل  ٢٠٠٤  يونيه

ــات      ــن اجللســ ــة مــ ــل جلســ  ٥١٠١و  ٤٩٩٨يف كــ
 ٥٦٩٨و  ٥٥٩٦ و ٥٤٥٦و  ٥٣٣٩و  ٥٢٠٥ و
دون مناقشة قـراراً  بجملس األمن باإلمجاع و ، اختذ)١(٥٨٠٢ و

__________ 

 كــــــــــانون األول/ ١٥ن/يونيــــــــــه و حزيرا ٢٩عقــــــــــدت يف   )١(  

 كــــانون األول/ ٢١حزيران/يونيــــه و  ١٧و  ٢٠٠٤ ديســــمرب

 كــــانون األول/ ١٥حزيران/يونيــــه و  ١٣، و ٢٠٠٥ديســــمرب 

 كــــانون األول/ ١٤ حزيران/يونيــــه و ٢٠ و ٢٠٠٦ديســــمرب 

عقـد الـس،   الفتـرة،   تلكعلى التوايل. وخالل  ٢٠٠٧ديسمرب 
عددا من اجللسات اخلاصة مع البلدان اجللسات، تلك افة إىل إض

ــة فــض االشــتباك،     املســامهة بقــوات يف قــوة األمــم املتحــدة ملراقب
ألـــــف وبـــــاء مـــــن القـــــرار   اجلـــــزأنعمـــــال بـــــاملرفق الثـــــاين، 

 

ــة فــض االشــتباك       ــم املتحــدة ملراقب ــوة األم ــة ق ــراراً ميــدد والي ق
ــام   ــارير األمـــني العـ . )٢(لفتـــرات ســـتة أشـــهر علـــى أســـاس تقـ

أن احلالـــــة يف القطـــــاع يف تقـــــاريره األمـــــني العـــــام  ذكـــــرو
زال هادئة بشـكل عـام. وأشـار إىل    السوري ال ت - اإلسرائيلي

ــه، يف الفتـــرة مـــن    آب/أغســـطس  ١٤متوز/يوليـــه إىل  ١٢أنـ
ــوة األمــم    ٢٠٠٦ ــات ق ، انطلقــت صــواريخ مــن منطقــة عملي

املتحدة املؤقتة يف لبنان وسقطت بالقرب من مواقع قوة األمـم  
. )٣(املتحـــدة ملراقبـــة فـــض االشـــتباك يف منطقـــة مـــزارع شـــبعا 

__________ 

اجللســــــــــــات يف   تلــــــــــــك). وعقــــــــــــدت ٢٠٠١( ١٣٥٣
ــه  ٢٤ ــانون  ١٠)، و ٤٩٩٦( ٢٠٠٤حزيران/يونيـــــــــــ كـــــــــــ

ــمرب  ــه  ١٥) و ٥٠٩٨( ٢٠٠٤األول/ديسـ  ٢٠٠٥حزيران/يونيـ

) ٥٣٣٠( ٢٠٠٥انون األول/ديســـــمرب كـــــ ١٦)، و ٥ ٢٠٠(
ــه  ٦ و ــانون األول/ ١٣) و ٥٤٥٢( ٢٠٠٦حزيران/يونيــــ  كــــ

ــمرب  ــه  ١٢)، و٥٥٨٧( ٢٠٠٦ديســـــــ  ٢٠٠٧حزيران/يونيـــــــ

  ).٥٧٩٧( ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١) و ٥٦٩٢(

  )٢(  S/2004/499  وS/2004/948  وS/2005/379  وS/2005/767 
  .S/2007/698 و S/2007/331و  S/2006/938و  S/2006/333 و

  .S/2006/938انظر   )٣(  
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ــوة األ   ــلت قـ ــام، واصـ ــكل عـ ــة فـــض   وبشـ ــدة ملراقبـ ــم املتحـ مـ
االشتباك أداء دورهـا كمشـرف علـى وقـف إطـالق النـار بـني        

احلالـــة يف قــال إن  القــوات الســـورية والقــوات اإلســـرائيلية. و  
، تتســـم الســـائد علـــى الـــرغم مـــن اهلـــدوء، الشـــرق األوســـط

ومــن املــرجح أن تظــل كــذلك مــا مل يــتم التوصــل إىل   بــالتوتر
  تسوية شاملة.

الفترة، دعـا الـس    تلكتخذة خالل ويف القرارات امل  
) ١٩٧٣( ٣٣٨مجيــع األطــراف املعنيــة ألن تنفــذ فــورا قــراره  

، وجـدد واليـة قـوة    ١٩٧٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢املؤرخ 
األمم املتحدة ملراقبة فـض االشـتباك لفتـرات مـدا سـتة أشـهر       

حزيران/يونيــه  ٣٠متتاليــة، وقــد انتــهت الواليــة األخــرية يف     
إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن تطـورات  ؛ وطلب ٢٠٠٨

  .)٤(احلالة وعن التدابري املتخذة لتنفيذ القرارات

ــرئيس، ورد   أيضــا وصــدرت    ــة عــن ال ــات تكميلي بيان
ــدوء احلــايل الســائد يف القطــاع        ــن اهل ــرغم م ــى ال ــه عل ــا أن فيه

ــة يف الشــرق األوســط     -اإلســرائيلي  ــزال احلال الســوري، ال ت
ن املرجح أن تظـل كـذلك مـا مل وإىل    تشكل خطرا حمتمال وم

أن يتم التوصل إىل تسوية شاملة تغطي مجيع جوانـب مشـكلة   
  .)٥(الشرق األوسط

  
__________ 

ــرارات   )٤(    ١٦٠٥) و ٢٠٠٤( ١٥٧٨) و ٢٠٠٤( ١٥٥٠القـــــــــ

 ١٧٢٩) و ٢٠٠٦( ١٦٨٥) و ٢٠٠٥( ١٦٤٨) و ٢٠٠٥(

  ).٢٠٠٧( ١٧٨٨) و ٢٠٠٧( ١٧٥٩ و )٢٠٠٦(

  )٥(  S/PRST/2004/23  وS/PRST/2004/47  وS/PRST/2005/24 
 S/PRST/2006/26و  S/PRST/2005/65 و
  .S/PRST/2007/48و  S/PRST/2007/20 وS/PRST/2006/54  و

قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان والتطــورات    -باء 
  لبنان - إسرائيل املستجدة يف قطاع

  

) ٢٠٠٤( ١٥٥٣) و ٢٠٠٤( ١٥٢٥القـــراران   

يه املعقـودتني  اللذان اختـذمها جملـس األمـن يف جلسـت    

 ٢٠٠٤كـــــــــــــــــــانون الثاين/ينـــــــــــــــــــاير   ٣٠يف

  ٢٠٠٤متوز/يوليه   ٢٩  و

اختـــذ جملـــس  )٦(٥٠١٢واجللســـة  ٤٩٠٧يف اجللســـة   
ــاألمــن باإلمجــاع و  ــرار ب ) ٢٠٠٤( ١٥٢٥ين دون مناقشــة الق

واليــة قــوة    امــدداللــذين  ) علــى التــوايل،  ٢٠٠٤( ١٥٥٣ و
قدمـة مـن   األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان على أساس التقـارير امل 

ذكـر األمـني   . و)٨(، والطلبات املقدمة مـن لبنـان  )٧(األمني العام
ــام  ــوة خــالل    الع ــات الق ــة يف منطقــة عملي ــاريره أن احلال يف تق
الفترة اتسمت بالعديد من املواجهات املسلحة عرب اخلـط   تلك

ــدفاع      ــني حــزب اهللا وجــيش ال ــيت كــان معظمهــا ب األزرق، ال
ــرائيلي، ومشــل بعضــها عناصــر غــري      معروفــة أو جهــات  اإلس

فلســطينية. وأشــار إىل أن التــوتر كــان عاليــاً يف أحيــان كــثرية، 
وكانت احلالة هشة. وقال أيضـا إن دائـرة االنتـهاكات اجلويـة     

__________ 

ــدتا يف   )٦(   ــاير   ٣٠عقــــ ــانون الثاين/ينــــ ــ ٢٩و  ٢٠٠٤كــــ  وز/متــــ

ــه ــوايل. وخــالل    ٢٠٠٤ يولي ــى الت ــكعل ــرة،  تل إضــافة إىل والفت
هــاتني اجللســتني، عقــد الــس عــددا مــن اجللســات اخلاصــة مــع  

مـم املتحــدة املؤقتـة يف لبنــان،   البلـدان املســامهة بقـوات يف قــوة األ  
ألـــــف وبـــــاء مـــــن القـــــرار  زأينعمـــــال بـــــاملرفق الثـــــاين، اجلـــــ

كــــانون   ٢٣عقــــدت اجللســــات يف   قــــد  ). و٢٠٠١( ١٣٥٣
ــاير  ــه  ٢٣)، و ٤٩٠١( ٢٠٠٤الثاين/ينـــــــ  ٢٠٠٤متوز/يوليـــــــ

ــانو ٢٤ )، و٥٠٠٨( ــاير كــــــــ ) ٥١١٥( ٢٠٠٥ن الثاين/ينــــــــ
 كــــــانون الثــــــاين/ ٢٥) و ٥٢٣٣( ٢٠٠٥متوز/يوليــــــه  ٢٥ و

)، ٥٤٩٥( ٢٠٠٦متوز/يوليــــه  ٢٥و  )،٥٣٥٥( ٢٠٠٦ ينــــاير
  ).٥٧٣١( ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٦ و

  )٧(  S/2004/50 و S/2004/572 و corr.1 و ،Add.1.  

  )٨(  S/2004/35  وS/2004/560.  
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ــادة   مـــن جانـــب  ــدافع املضـ ــرائيل، وإطـــالق النـــار مـــن املـ إسـ
للطـائرات مــن جانــب حــزب اهللا، وعمليــات القصــف اجلــوي  

د أضــافت أبعــادا جديــدة اإلســرائيلية ضــد مواقــع حــزب اهللا قــ
األمــني العــام أن احلالــة علــى طــول   ذكــرخطــرية يف الــرتاع. و

اخلط األزرق عرضة للتطورات اإلقليمية املتقلبـة، وشـدد علـى    
ســــــالم شــــــامل وعــــــادل ودائــــــم يف  احلاجــــــة إىل حتقيــــــق

  األوسط.    الشرق

االنتباه إىل وثائق  )٩(اجللسات، وجه الرئيس تلكويف   
ــان  ــن لبنـ ــة مـ ــرائيلو )١٠(مقدمـ ــهاكات  )١١(إسـ ــن انتـ ــغ عـ ، تبلـ

  األزرق.  للخط

 ١٥٥٣) و ٢٠٠٤( ١٥٢٥وجدد الس بـالقرارين    

تنتـهي  حبيـث  ) والية القـوة مـرتني لفتـرة سـتة أشـهر،      ٢٠٠٧(
؛ وشـدد علـى   ٢٠٠٥كانون الثاين/ينـاير   ٣١الوالية الثانية يف 

أمهية اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومـة لبنـان لكفالـة إعـادة     
سلطتها الفعلية على كافـة أرجـاء اجلنـوب، مبـا يف ذلـك      بسط 

نشر قوات مسلحة لبنانية. وكـرر الـس أيضـا تأكيـد دعوتـه      
بـأن حيترمـا   الوفاء بااللتزامات اليت قدماها  واصالأن يللطرفني 

االنسحاب الذي حددته األمم املتحدة، وأن ميارسـا  متاما خط 
كامـل مـع    بشـكل  اتعاونـ أن يأقصى درجة من ضبط الـنفس و 

األمــم املتحــدة والقــوة. وطلــب الــس إىل األمــني العــام أن       
يواصل مشاوراته مع حكومة لبنان واألطراف األخرى املعنيـة  

  تنفيذ هذين القرارين.شأن مباشرة ب
  

__________ 

 شيلي ورومانيا، على التوايل.    )٩(  

  )١٠(  S/2004/6  وS/2004/15  وS/2004/54  وS/2004/55 
  .S/2004/577و  S/2004/575و  S/2004/574 و

  )١١(  S/2004/61  وS/2004/465.  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٨٣القرار   

 كــانون الثــاين/ ٢٨املعقــودة يف  ٥١١٧يف جلســته 

  ٢٠٠٥يناير 

ــ   كــــــــانون  ٢٨، املعقــــــــودة يف ٥١١٧ة يف اجللســــــ
، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر ٢٠٠٥الثاين/ينـــاير 

املـؤرخ   )١٢(األمني العام عن قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان  
قـال األمـني العـام يف تقريـره     . و٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٠
ــرة مــن اهلــدوء النســيب،   منطقــة عمليــات القــوة  إن  شــهدت فت
حــوادث خطــرية وقعــت يف األســابيع األخــرية مــن   ة مثــأن  إال

كـانون الثاين/ينـاير، أصـابت     ٩الفترة املشمولة بالتقرير. ففـي  
قنبلة مزروعة علـى جانـب الطريـق قافلـة تابعـة جلـيش الـدفاع        
اإلسـرائيلي، ممـا أسـفر عـن مقتـل جنـدي وجـرح ثالثـة جنـود          
آخــرين. ويف احلــادث نفســه، قتــل مراقــب مــن األمــم املتحــدة  

مـــواطن فرنســـي وجـــرح مـــواطن ســـويدي. وأعقـــب ذلـــك و
حبياة أحد عناصر حـزب  النار بشكل انتقامي مما أودى إطالق 

أن اخلـــط إىل األمـــني العـــام أيضـــا أشـــار اهللا وجـــرح آخـــر. و
األزرق اتسم بفترات طويلة من اهلدوء النسـيب غالبـا مـا تعقبـه     
ــر أن اســتئناف التــدابري       ــال العدائيــة. وذك ــلة مــن األعم سلس

عســــكرية، الــــيت أعلــــن حــــزب اهللا مســــؤوليته عنــــها، وأن  ال
ــم املتحــدة العســكريني       ــراقيب األم ــن م االســتهانة بســالمة وأم

  أمر يثري القلق. ،العزل

ووجه الرئيس (األرجنتني) االنتباه إىل رسائل موجهة   
 )١٤(وحكومـة إسـرائيل   )١٣(إىل األمني العـام مـن حكومـة لبنـان    

رق. ويف رسـالة أخـرى   تبلغ عن وقـوع انتـهاكات للخـط األز   
__________ 

  )١٢(  S/2005/36.  

  )١٣(  S/2005/23  وS/2005/24  وS2005/25  وS/2005/26.  

  )١٤(  S/2005/14  وS/2005/40.  
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، طلــب ممثــل لبنــان أن ميــدد  إليهــا انتبــاه الــسالــرئيس  وجــه
  .)١٥(أخرى  الس والية القوة لفترة ستة أشهر

ــرار      ــاه الــس إىل مشــروع ق ــرئيس انتب  )١٦(مث وجــه ال
للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار بعــد ذلــك رح طُــ

منـــها قـــرر بــه الـــس مجلــة أمـــور   )، الــذي  ٢٠٠٥( ١٥٨٣
  يلي:  ما

  ؛  ٢٠٠٥  يوليه متوز/ ٣١الية احلالية حتـى قرر متديد الو  

دعا حكومة لبنان إىل بسط سلطتها التامـة الوحيـدة والفعليـة    و  
على كافة أرجاء اجلنوب، مبا يف ذلك من خـالل نشـر عـدد كـاف مـن      
القـوات املسلحة وقـوات األمـن اللبنانيـة، لكفالـة أجـواء هادئـة يف مجيـع        

  نطقة؛أرجاء امل

إىل الطرفني أن يكفال متتـع قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة       تطلبو  
  يف لبنان حبرية تنقل كاملة يف سائر أحناء منطقة عملياا؛

أدان مجيــع أعمــال العنــف، مبــا فيهــا األحــداث األخــرية الــيت   و  
جرت عرب اخلط األزرق وأسـفرت عـن قتـل وجـرح مـراقبني عسـكريني       

  لألمم املتحدة،

ود الدؤوبة اليت تبـذهلا قــوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف      أيد اجلهو  
لبنان للحفاظ على وقف إطالق النار على امتداد خـط االنسـحاب عـن    
 طريــق الــدوريات املتنقلــة وأعمــال املراقبــة مــن مواقــع ثابتــة وعــن طريــق 

  ؛إقامة اتصاالت وثيقة مع الطرفني

ــا     و   ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــه ق ــا تقدم ــن رحــب مب ن م
مســامهة مســـتمرة يف عمليـــات إزالـــة األلغــام، ويشـــجع علـــى مواصـــلة   
املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة إىل حكومـة لبنـان يف جمـال األعمـال     
املتعلقة باأللغـام دعمـا لالسـتمرار يف تطـوير قـدرا الوطنيـة علـى القيـام         

لـذخائر  أللغـام وا ذه األعمال ويف إزالة التهديـد املتبقـي الـذي تشـكله ا    
  اجلنوب.  غري املنفجرة يف

__________ 

  )١٥(  S/2005/13.  

  )١٦(  S/2005/53.  

وبعـــــد التصـــــويت، أدىل ببيانـــــات ممثلـــــو اجلزائـــــر،   
واألرجنتني، والربازيل، والصني، وفرنسا، واليونان، واليابـان،  

  ولبنان، واالحتاد الروسي، والواليات املتحدة األمريكية.

ــط األزرق،      ــهاكات للخـ ــثلني االنتـ ــم املمـ وأدان معظـ
و، وشددوا علـى أن املسـؤولية تقـع    سواء عن طريق الرب أو اجل

على عاتق الطرفني الختاذ التدابري الالزمة لكفالة احتـرام اخلـط   
األزرق بكاملـــه، واحليلولـــة دون وقـــوع مجيـــع االنتـــهاكات.  

عيد لبنـان بسـط سـلطته يف    يوأكد عدة ممثلني على ضرورة أن 
ــزع        ــه املســلحة ون ــق نشــر قوات ــن طري ــيما ع ــوب، وال س اجلن

ــي  ــالح امليليشـ ــوة   سـ ــثلني أن القـ ــن املمـ ــد مـ ــر العديـ ات. وذكـ
ــة، وأن اســتمرار احلــوادث       ســامهت يف اســتقرار وأمــن املنطق

ــى طــول اخلــط األزرق    ــهاكات عل ــة  يالعنيفــة واالنت ؤكــد أمهي
  الوجود امليداين لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.  

ــذي        ــف ال ــات املتحــدة أن املوق ــة الوالي وأضــافت ممثل
اخلــط األزرق وهــو أن  - كومــة اللبنانيــةتؤكــده باســتمرار احل

ال يتســق مــع قــرارات  -يســري علــى منطقــة مــزارع شــبعا  ال
جملس األمن، وال يشـكل، بـأي حـال، مـربراً للسـماح حلـزب       
اهللا بالضـــلوع يف أعمـــال العنـــف علـــى طـــول اخلـــط األزرق.  

أيضا أن عدم نشر احلكومة اللبنانيـة لقواـا املسـلحة     ذكرتو
مان يئـة بيئـة هادئـة يف مجيـع أحنـاء املنطقـة       بأعداد كافيـة لضـ  

  .)١٧(هناك  يشكل ديدا خطريا للسالم واألمن

ــزال غــري        ــنص ال ي ــه رغــم أن ال ــل الصــني إن ــال ممث وق
مرض متاما، فإن الوفد الصيين، آخذاً يف اعتباره احلالـة العامـة،   

  .)١٨(قد صوت لصاحل مشروع القرار
__________ 

  )١٧(  S/PV.5117 ٤و  ٣، الصفحتان.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
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قـوات األمـم   وذكر ممثل االحتـاد الروسـي أن واليـات      
املتحــدة حلفــظ الســالم حظيــت علــى مــدى تارخيهــا بتصــويت 
باإلمجاع، وال نريـد أن خنـالف هـذا التقليـد. وقـال إن االحتـاد       
الروسي ليس راضياً عن هذا القرار ألن السياسة أقحمـت فيـه   

يسـتهدف حتسـني طـابع عمليـة األمـم       أكثر مما ينبغـي، وأنـه ال  
سـتهدف ممارسـة الضـغط    املتحدة يف جنوب لبنـان، بقـدر مـا ي   

علــى بــريوت وإجبارهــا علــى الســعي حلــل مســائل ال ميكنــها    
ببساطة حلها، وذلك لدواع موضوعية، وبسبب احلالة العامـة  
يف الشرق األوسط. وأشار إىل أن االحتـاد الروسـي قـدم عـددا     
من التعـديالت املدخلـة للسـعي إىل جعلـه أكثـر توازنـا وذلـك        

  .)١٩(رباءخالل النظر فيه على مستوى اخل

ــا أور   ــل لبنـ ــدار   ى ممثـ ــب إصـ ــن املناسـ ــان مـ ــه كـ ن أنـ
ين لتمديـد واليـة القـوة، مـن دون االقتبـاس انتقائيـاً مـن        فـ  قرار

ــن دون إدخـــال      ــني العـــام، ومـ ــر األمـ ــر سياســـية  تقريـ عناصـ
  .)٢٠(القرار  على

  
) ٢٠٠٦( ١٦٥٥) و ٢٠٠٥( ١٦١٤القـــراران   

اللذان اختذمها جملـس األمـن يف جلسـته املعقـودة يف     

ــه  ٢٩ ــاين/  ٣١ و ٢٠٠٥متوز/يوليـــ ــانون الثـــ  كـــ

  ٢٠٠٦ يناير

ــذ الــــس، )٢١(٥٣٦٢و  ٥٢٤١يف اجللســــتني    ، اختــ
واليـة قـوة األمـم املتحـدة     ميدد  دون مناقشة، قرارابباإلمجاع و

وبنـاء علـى    )٢٢(املؤقتة يف لبنان على أساس تقارير األمني العـام 
__________ 

  .٦و  ٥ تانصفحاملرجع نفسه، ال  )١٩(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

ــدتا يف   )٢١(   ــه  ٢٩عقــــ ــاين/ ٣١ و ٢٠٠٥متوز/يوليــــ ــانون الثــــ  كــــ

  ، على التوايل.٢٠٠٦  يناير

  )٢٢(  S/2005/460 ،ــا امل ــال بــــــ ــدم عمــــــ )؛ ٢٠٠٥( ١٥٨٣لقرار قــــــ
  ).٢٠٠٥( ١٦١٤قدم عمال بالقرار امل، S/2006/26 و

 اريرهيف تقـ قد ذكر األمني العام . و)٢٣(طلب من حكومة لبنان

إطالق النار حدثت بني جيش الـدفاع   تأن سلسلة من تبادال
حزيران/يونيـه   ٢٩اإلسرائيلي وحزب اهللا. يف حادث وقـع يف  

، قتل جندي إسرائيلي واحـد وأصـيب أربعـة جبـروح،     ٢٠٠٥
ــائرات    ــلت الطـ ــزب اهللا. وواصـ ــاتلي حـ ــن مقـ ــان مـ وقتـــل اثنـ

قـوة عـدداً   االسرائيلية انتهاك اال اجلوي اللبناين، وسجلت ال
نيـــة. وأشـــار أيضـــا إىل أنـــه، يف  مـــن االنتـــهاكات الربيـــة اللبنا

ــه  ٩ و ٦ ــاين نقطــيت   ٢٠٠٥حزيران/يوني ــى اجلــيش اللبن ، أخل
تفتيش مـن نقـاط التفتـيش الـثالث يف منطقـة عمليـات القـوة،        

ذكــرت حكومــة لبنــان أنــه جــزء مــن إعــادة انتشــار     وهــو مــا
ــف   ــد. ويف حــا  شــاملة للجــيش يف خمتل دث آخــر يف أحنــاء البل

، قتـــل أربعـــة مـــن مقـــاتلي ٢٠٠٥تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢١
حــزب اهللا وأصــيب مــدين إســرائيلي واحــد. ويف رد انتقــامي،  

دة ملـ استمر القصـف اجلـوي مـن قبـل سـالح اجلـو اإلسـرائيلي        
طلقـة وقذيفـة صـاروخية     ٨٠٠تسع ساعات، أطلقت خالهلـا  

نـدياً  ج ١٢من أسـلحة املدفعيـة والـدبابات واهلـاون؛ وأصـيب      
إســرائيلياً، ومــدين إســرائيلي واحــد، وعــدد غــري معــروف مــن   

  مقاتلي حزب اهللا جبروح.

االنتبــاه إىل   )٢٤(ويف هــاتني اجللســتني، وجــه الــرئيس     
فـــادت بوقـــوع أ، )٢٦(وإســـرائيل )٢٥(وثــائق مقدمـــة مـــن لبنــان  
  انتهاكات للخط األزرق.

__________ 

  )٢٣(  S/2006/15  وS/2005/444.  

  ومجهورية ترتانيا املتحدة، على التوايل. اليونان  )٢٤(  

  )٢٥(  S/2005/58 ،S/2005/105 ،S/2005/106 ،S/2005/168 ،
S/2005/242 ،S/2005/304 ،S/2005/339 ،S/2005/369 ،
S/2005/424، S/2005/435 ،S/2005/526 ،S/2005/568، 
S/2005/641 ،S/2005/746  ،S/2005/715 ،S/2005/747 ،
S/2005/755 ،S/2005/836  وS/2006/5.  
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ــالقرارين    )، ٢٠٠٦( ١٦٥٥) و٢٠٠٥( ١٦١٤وبـــــ
ــة ال  ــة،    جــدد الــس والي ــدة ســتة أشــهر متتالي ــرات مل قــوة لفت

. وأدان مجيــع ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٣١تنتــهي الواليــة الثانيــة يف 
ــرب اخلــط        ــع ع ــيت تق ــك احلــوادث ال ــا يف ذل ــف، مب ــال العن أعم
األزرق والـيت أسـفرت عــن سـقوط قتلـى وجرحــى. كمـا أيــد      
الـس اجلهــود الــيت تبـذهلا القــوة للحفــاظ علـى وقــف إطــالق    

اصل األمني العـام العمـل مـع حكومـة لبنـان      النار وطلب أن يو
لبسط سلطتها يف اجلنوب ومواصلة املشـاورات مـع األطـراف    

  املعنية بشأن تنفيذ القرارات.  
  

 ٥٤٩٧الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة    بيــان ال  

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٧املعقودة يف 

 ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٢برسالتني متطابقتني مؤرختني   
مــني العــام ورئــيس جملــس األمــن، أبلــغ ممثــل   مــوجهتني إىل األ

أطلقــوا وابــالً مــن  “إرهــابيي حــزب اهللا”إســرائيل الــس أن 
املدفعيـــة الثقيلـــة والصـــواريخ علـــى إســـرائيل، ممـــا تســـبب يف   

ــن القتلــى    ــدد م ــابيون أيضــا إىل   )٢٧(ســقوط ع . وتســلل اإلره
ــديني   ــوا جن ــان.  إإســرائيل وخطف ســرائيليني وأخــذوهم إىل لبن

أعمـال  العمل احلريب مـن  ”أن املسؤولية عن هذا  وذكر املمثل
تقـــع علـــى احلكومـــة اللبنانيـــة الـــيت انطلقـــت هـــذه   “احلـــرب

حكومــة إســرائيل وتعتــرب األعمــال مــن أراضــيها إىل إســرائيل. 
وانتـــهاكا للخـــط األزرق   “إعـــالن حـــرب واضـــح  ”ذلـــك 

) ٢٠٠٤( ١٥٥٩) و ١٩٧٨( ٤٢٥ولقــرارات جملــس األمــن 
قــرارات األخــرى ذات الصــلة. )، ومجيــع ال٢٠٠٦( ١٦٨٠ و

لــذلك، فــإن إســرائيل حتــتفظ حبقهــا يف التصــرف وفقــا للمــادة  
مـن ميثــاق األمـم املتحــدة وممارسـة حقهــا يف الـدفاع عــن      ٥١

__________ 

  )٢٦(  S/2005/312 ،S/2005/352 ،S/2005/423 ،S/2005/546 ،
S/2005/731  وS/2005/837.  

  )٢٧(  S/2006/515.  

النفس. وستتخذ اسـرائيل اإلجـراءات املناسـبة لتـأمني االفـراج      
  عن اجلنود املخطوفني ووضع حد لعمليات القصف.  

موجهــة إىل  ٢٠٠٦ه متوز/يوليــ ١٣رســالة مؤرخــة بو  
رئــيس جملــس األمــن، طلــب ممثــل لبنــان عقــد اجتمــاع عاجــل  
لس األمن للنظـر يف احلالـة اخلطـرية النامجـة عـن االعتـداءات       

  .  )٢٨(األخرية من جانب اسرائيل على لبنان

متوز/يوليـــــه  ١٤، املعقـــــودة يف ٥٤٨٩ويف اجللســـــة   
رخـة  ، استجابة لطلب لبنان، أدرج الس الرسـالة املؤ ٢٠٠٦

يف جــــدول أعمالـــه. وأدىل ببيانــــات   ٢٠٠٦متوز/يوليـــه   ١٣
إضافة إىل مجيع أعضـاء الـس، وكيـل األمـني العـام لعمليـات       
 حفظ السالم، ووكيل األمني العام للشـؤون السياسـية، وممـثال   

  إسرائيل ولبنان.

ووجه الرئيس (فرنسـا) االنتبـاه إىل الرسـالة املـذكورة       
ئيل ورسـالتني مـوجهتني مـن ممثـل     أعاله املوجهة من ممثل إسرا
ــام  ــني العــ ــان إىل األمــ ــة  )٢٩(لبنــ ــالة األوىل املؤرخــ . ويف الرســ

، أبلــغ ممثــل لبنــان األمــني العــام بــأن      ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٣
 متـــوز/ ١٢اجتماعـــا طارئـــا يف  جملـــس الـــوزراء اللبنـــاين عقـــد

، ذكرت فيه احلكومة أـا ليسـت علـى بينـة مـن      ٢٠٠٦ يوليه
ــيت وقعــت  ــا     األحــداث ال ــة؛ وأ ــة الدولي ــى احلــدود اللبناني عل

ليست مسـؤولة عـن هـذه األحـداث وال تؤيـدها؛ وأـا تـدين        
ــة، املؤرخــة أيضــاً   “العــدوان اإلســرائيلي ” . ويف الرســالة الثاني

ــه  ١٣ ــام    ٢٠٠٦متوز/يولي ــان األمــني الع ــة لبن ، أبلغــت حكوم
  على لبنان. “االعتداءات االسرائيلية”بآخر 

ــل األمــني ا    ــع وكي ــات حفــظ الســالم   وأطل لعــام لعملي
قـال إن األزمـة بـني    فاحلالة يف الشـرق األوسـط.    بشأنالس 

__________ 

  )٢٨(  S/2006/517.  

  )٢٩(  S/2006/518  وS/2006/522.  
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منـذ انسـحاب القـوات    أخطر أزمة بينـهما  إسرائيل ولبنان هي 
ــام      ــوب لبنــان يف ع ــن جن ــرائيلية م ــد بــدأت  ٢٠٠٠االس . وق

عندما أطلق حـزب اهللا عـدة    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢األزمة يف 
ــن األراضــي اللبن   ــة صــواريخ م ــل اني اخلــط األزرق باجتــاه  مقاب

، ممــا أســفر عــن مقتــل ثالثــة ةالــدفاع اإلســرائيلي مراكــز قــوات
جنود وإصابة اثنني، وأسر اثنني. وأعقب ذلك تبادل إلطـالق  

ــدفاع االســرائيلي قــواتالنــار بــني  وحــزب اهللا، امتــد علــى   ةال
ــر    ــد ظهـ ــط األزرق. وبعـ ــول اخلـ ــت   ١٢طـ ــه، طلبـ متوز/يوليـ

ســط القــوة لوقــف إطــالق النــار. وردت حكومــة لبنــان أن تتو
حكومــة إســرائيل بــأن وقــف إطــالق النــار ســيكون مشــروطا   
ــة أن      ــداءات وحقيق ــديني األســريين. ونتيجــة االعت ــودة اجلن بع

النــار  ا ســتطلقمــن أــ تقــد حــذر ةالــدفاع اإلســرائيلي قــوات
ــالقرب مــن اخلــط األزرق، مبــا يف    علــى أي شــخص يتحــرك ب

كانـت قـدرة القـوة علـى مراقبـة      األمـم املتحـدة،    وذلك موظفـ 
  .  )٣٠(منطقة العمليات حمدودة

وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون السياســـية قـــدم كمـــا   
ــال  إحاطــة لل ــس ق ــا مجل ــع حتــت    فيه ــان تق ــن لبن إن أجــزاء م

احلصار واإلجراءات العسكرية اإلسـرائيلية الثقيلـة. وأشـار إىل    
ــع   ــيت تســتهدف املــدنيني أن األمــني العــام أدان مجي  األعمــال ال

اليت تعرضهم خلطر دون مربر بسبب طابعها غـري املتناسـب    أو
ــا     ــع األطــراف إىل التمســك بالتزاما أو العشــوائي، ودعــا مجي
مبوجــب القــانون الــدويل واالتفاقــات الدوليــة، وحــث علــى       
ــذي يــؤدي إىل عــدم     ــة دون التصــعيد ال ــنفس للحيلول ضــبط ال

 العـام  السيطرة على األوضاع. كما أبلـغ الـس بقـرار األمـني    
ــة إىل الشــرق األوســط ملمارســة املســاعي احلميــدة    إرســال بعث

  .  )٣١(واملساعدة يف نزع فتيل األزمة الرئيسية يف املنطقة
__________ 

  )٣٠(  S/PV.5489٤إىل  ٢ ت، الصفحا.  

  .٥و  ٤ املرجع نفسه، الصفحتان  )٣١(  

 “وحشــيالعــدوان الواســع وال”وقــال ممثــل لبنــان إن    
التحتيـة للبنـان ويقتـل     الذي تشنه حكومة إسرائيل يـدمر الـبىن  

رائيل عمليـات  قد شنت قوات حكومـة إسـ  فلاملدنيني األبرياء. 
عسكرية واسعة النطـاق، عمـدت خالهلـا إىل قصـف املنشـآت      

دمرت معظم اجلسور األساسية، ومسـتودعات  حيث احليوية، 
النفط حملطـات الكهربـاء، واملـدرجات الثالثـة واملـبىن الرئيسـي       
ملطار بريوت الدويل، واستهدفت العديـد مـن املنشـآت املدنيـة     

اســرائيل حتمــل حكومــة واألبنيــة الســكنية. وقــال إن حكومــة  
ــع أن       ــديني، مـ ــف اجلنـ ــوم وخطـ ــن اهلجـ ــؤولية عـ ــان املسـ لبنـ

 ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ١٢احلكومـــة اللبنانيـــة أصـــدرت بيانـــا يف 
ــل     ــة ومل تتحمـ ــم باحلادثـ ــى علـ ــن علـ ــا مل تكـ ــه أـ أعلنـــت فيـ

ــال إن   ــدها. وق  )٣٢(“العــدوان اإلســرائيلي ”مســؤوليتها أو تؤي
ني الدميقراطيــة ويقــوض يعرقــل اجلهــود الــيت يبــذهلا لبنــان لتمــت 

ســيادة لبنــان الــذي يســعى إىل بســط نفــوذه علــى أراضــيه.        
ورحب مببادرة األمني العام القاضية بإرسال وفـد للعمـل علـى    
التخفيف من حدة التوتر، وإعادة االسـتقرار، ومحايـة املـدنيني    
واملنشــآت املدنيــة. وشــدد علــى أن جتاهــل إســرائيل للنــداءات  

ــة ا  ــها احلكومـ ــل  الـــيت أطلقتـ ــتعدادها الكامـ ــأن اسـ ــة بشـ للبنانيـ
للتفاوض من خالل األمم املتحدة وأطراف أخـرى ملعاجلـة مـا    

هو دليل قاطع على النوايـا  ”، يهجرى من أحداث وما آلت إل
ــب اإلســرائيلي   ــدى اجلان . وأخــريا، دعــا جملــس  “التصــعيدية ل
إطـالق نـار فـوري ورفـع      األمن إىل اختاذ قرار يدعو إىل وقـف 

البحــري املفــروض علــى لبنــان ووضــع حــد   احلصــار اجلــوي و
  .“للعدوان اإلسرائيلي”

ن انسحاب إسـرائيل مـن جنـوب    إممثل إسرائيل  قالو  
)، الــذي أقــر بــه الــس يف ١٩٧٨( ٤٢٥لبنــان، وفقــا للقــرار 
__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  
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، قــد مت )٣٣(٢٠٠٠حزيران/يونيــه  ١٨البيــان الرئاســي املــؤرخ 
ــات      ــدف  ــن اهلجم ــد م ــوع مزي ــع وق ــة ملن ــة أمني ــة منطق إقام

إلرهابيــة علـــى املـــدن والقــرى اإلســـرائيلية. إال أن احلكومـــة   ا
تـدع اإلرهــاب حيتـل منطقتـها اجلنوبيــة    ”اللبنانيـة اختـارت أن   
، وأن تتخلى عن السـيطرة علـى بلـدها    “بدال من نزع سالحه

بدالً من ممارسة سيادا الكاملة. ونتيجة لـذلك، شـن إرهـابيو    
، جنـوب لبنـان   حزب اهللا، حتت مظلة اإلفالت من العقـاب يف 

دون أي اسـتفزاز،  بـ مفاجئاً على األراضي اإلسـرائيلية   اهجوم
أمام إسـرائيل أي خيـار سـوى الـرد. وكانـت      بذلك ترك يفلم 

عمل مـن أعمـال احلـرب مـن      ىعل ارداً مباشر”هذه األعمال 
، وعلـى الـرغم مـن أن إسـرائيل حتمـل حكومـة       “جانب لبنـان 

ركز ردها حبـذر وبشـكل   لبنان املسؤولية عن اهلجمات، فإا ت
رئيســي ضــد معاقــل حــزب اهللا. وشــدد علــى أمهيــة أن يــدرك  
اتمـع الـدويل أنــه يف حـني ميـارس حــزب اهللا هـذا اإلرهــاب،      

جمرد خملب القط، أو االصبع امللطـخ بالـدم، إنـه الـذراع     ”فإنه 
. وأخرياً، دعـا جملـس األمـن واتمـع     “الطويلة لسورية وإيران

بلــوغ  دفســاعدة إىل الشــعب اللبنــاين ــ الــدويل إىل تقــدمي امل
  .)٣٤(اهلدف املتمثل يف إقامة لبنان احلرية والرخاء والدميقراطية

ــده يــرى أن         ــد بل ــاد الروســي إن وف ــل االحت ــال ممث وق
األعمـال العسـكرية اإلســرائيلية متثـل اســتخداماً للقـوة بطريقــة     
ــان وســالمته      غــري متناســبة وغــري مالئمــة ممــا يهــدد ســيادة لبن

يميـة والســلم واألمــن يف املنطقــة بأســرها. ودعــا إىل اختــاذ  اإلقل
ســرائيل إخطــوات عاجلــة لوقــف التصــعيد العســكري وحــث  

ــدمريها اهلياكــل األساســية      ــان، وت ــى لبن ــى إــاء غاراــا عل عل
رفع احلصـار املفـروض علـى    على األراضي اللبنانية و يفاملدنية 

 ذلـــك البلـــد. وأكـــد أيضـــاً علـــى أنـــه جيـــب علـــى حـــزب اهللا 
__________ 

  .٩-٦ت املرجع نفسه، الصفحا  )٣٣(  

  )٣٤(  S/PV.5489 ٩-٧، الصفحات.  

ــام بأعمــال ضــد إســرائيل، وإطــالق ســراح     االمتنــاع عــن القي
اجلنود اإلسرائيليني، ووقف اهلجوم بالصواريخ واحتـرام اخلـط   
األزرق. وقـــال إنـــه يتوقـــع أن تقـــدم احلكومـــة اللبنانيـــة كـــل   
ــاعدة ممكنــة لتســوية هــذه القضــايا. وأضــاف أن االحتــاد        مس

ىل الروســـي يؤيـــد قـــرار األمـــني العـــام إرســـال بعثـــة خاصـــة إ 
النـار   إطـالق اختذ خطـوات فعالـة لتحقيـق وقـف     أنه املنطقة، و

  .  )٣٥(إرسال املمثل اخلاص لوزير اخلارجية إىل املنطقةب

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة إن عمليــات االختــراق    
متوز/يوليــه  ١٢الــيت قــام ــا حــزب اهللا عــرب اخلــط األزرق يف   

ــتقرار    تكانــــ ــتهدف تقــــويض االســ ــدا يســ ــتفزازا متعمــ اســ
إلقليمي. وتؤكد هـذه العمليـات االسـتفزازية ضـرورة امتثـال      ا

ســورية وحــزب اهللا الكامــل والفــوري لقــرارات جملــس األمــن  
ــا فيهــا    ١٥٨٣) و ٢٠٠٤( ١٥٥٩القــرارات ذات الصــلة، مب

). وأوضــح ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و ٢٠٠٦( ١٦٥٥) و ٢٠٠٥(
ضرورة مسـاءلة اجلمهوريـة العربيـة السـورية ومجهوريـة إيـران       

دعمهما لإلرهاب اإلقليمي ودورمهـا يف األزمـة    عن اإلسالمية
ن اجلمهورية العربية السورية تقدم املأوى للجنـاح  أاحلالية، إذ 

العسكري حلركة محاس، وتقدم دعما ماديا حلـزب اهللا، بينمـا   
تقـدم مجهوريــة إيـران اإلســالمية الرعايـة والــدعم املـايل وغــريه     

ة البيان الرئاسـي  من أشكال الدعم حلزب اهللا. وأكد على أمهي
 ٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ١٨الصــــادر عــــن جملــــس األمــــن يف 

إسـرائيل، منـذ    وهـي أن والنتيجة اليت خلص إليها األمني العام 
، قد سحبت مجيع قواـا مـن لبنـان    ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٦

)، وأوفـــت جبميـــع ١٩٧٨( ٤٢٥وفقـــا لقـــرار جملـــس األمـــن 
املـــــؤرخ يف   تقريـــــر األمـــــني العـــــام  التزاماـــــا احملـــــددة يف  

. ونتيجة لذلك، قال إنـه جيـب علـى    )٣٦(٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٢
__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  

  )٣٦(  S/2000/460.  
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مجيع امليليشيات يف لبنـان، مبـا فيهـا حـزب اهللا، نـزع سـالحها       
ــة      ــة اللبناني ــور، وجيــب أن تبســط احلكوم ــى الف ــا عل وتفكيكه

  .)٣٧(راضي لبنانأسلطتها على مجيع 

حبـق مجيـع الـدول يف    إنـه مـع تسـليمه    ممثل قطـر   الوق  
ن نفسـها، مبــا فيهـا لبنـان، فــإن شـن محلـة عســكرية      الـدفاع عـ  

تستهدف املدنيني مباشرة وتضرب الـبىن التحتيـة الـيت ختـدمهم     
ال يتناســب بــأي حــال مــع اهلــدف املعلــن هلــا. وأكــد علــى أن 

يف الدفاع عـن الـنفس يتوقـف عنـدما      “حق إسرائيل املزعوم”
يتخــذ جملــس األمــن التــدابري الالزمــة حلفــظ الســلم واألمــن         

ــد ــاء     الـ ــبة إلـ ــدابري املناسـ ــاذ التـ ــس إىل اختـ ــا الـ وليني، ودعـ
  .)٣٨(“العدوان”

، “العدوان اإلسـرائيلي املسـلح  ”واستنكر ممثل الصني   
وطالب إسرائيل بأن توقف العمليـات العسـكرية احلاليـة، وأن    
ــى       ــذي فرضــته عل ــربي ال ــع احلصــار اجلــوي والبحــري وال ترف

 ممارســاتتــرفض يف الوقــت نفســه، قــال إن الصــني، لبنــان. و
طالـــب حـــزب اهللا بـــإطالق ســـراح    تميليشـــيا حـــزب اهللا، و 
  .)٣٩(اإلسرائيليني املختطفني

وحث ممثل اململكة املتحدة مجيع البلدان اليت هلا تـأثري    
ــورية     ــة الســ ــة العربيــ ــة اجلمهوريــ ــزب اهللا، وخاصــ ــى حــ علــ

. وأكــد أن “أداء دورهــا”لــى عومجهوريــة إيــران اإلســالمية، 
لتصرف دفاعا عن الـنفس، لكنـها جيـب أن    إلسرائيل احلق يف ا

ــبة      ــا متناسـ ــون أفعاهلـ ــل أن تكـ ــنفس، وتكفـ ــبط الـ ــارس ضـ متـ
تجنــب قتــل املــدنيني  توحمســوبة، تتفــق مــع القــانون الــدويل، و 

__________ 

  )٣٧(  S/PV.5489١٣و  ١٢تان ، الصفح.  

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  

  .١٤حة املرجع نفسه، الصف  )٣٩(  

ــاة.  ــذ    واملعان ــائال إن األزمــة تــربز ضــرورة تنفي ــه ق ــتم بيان واخت
  .تنفيذا كامال وقابال لالستمرار )٤٠()٢٠٠٤( ١٥٥٩ القرار

فرنســا إن حــزب اهللا يتحمــل مســـؤولية    وقــال ممثــل     
اندالع األعمال العدائية. وقد نـأت احلكومـة اللبنانيـة بنفسـها     
عن هذا االستفزاز، وينبغـي أن تتحمـل مسـؤولياا وأن تتقيـد     
بااللتزامــات الــيت قطعتــها علــى نفســها أمــام هــذا الــس وفقــا 

إلســرائيل قــال إن التفــاق الطــائف وقــرارات جملــس األمــن. و 
ــا يتعرضــون      احلــق  ــا حينم ــن أراضــيها ومواطنيه ــدفاع ع يف ال

ن الطابع غري املتناسب لالستجابة. وشـدد  يديلكنه وللهجوم، 
ــى  ــاد     وجــوب عل ــة، وأن تع ــاين رهين عــدم أخــذ الشــعب اللبن

  .)٤١(حرية احلركة للسكان وكذلك لألجانب يف لبنان

ــام إرســال        ــرار األمــني الع ورحــب معظــم املمــثلني بق
إىل وقف األعمال العدائية على الفـور.  مبعوث خاص، ودعوا 

ــف      ــرائيل وخطـ ــى اسـ ــوم علـ ــثلني اهلجـ ــن املمـ ــدد مـ وأدان عـ
اجلنديني اإلسرائيليني، لكنهم شددوا على أن الـرد اإلسـرائيلي   
مل يكن متناسباً، وأن على إسرائيل أن تتصرف وفقـا ألحكـام   

احتــرام االلتزامــات  قــال إنــه جيــبالقــانون الــدويل اإلنســاين. و
 ١٥٥٩اقات السابقة وقرارات جملس األمـن، وال سـيما   واالتف

  .)٤٢() بشكل كامل وتنفيذها٢٠٠٤(

 متــــــــوز/  ٢٠املعقــــــــودة يف   ٥٤٩٢ يف اجللســــــــة و  

، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن األمــني العــام      ٢٠٠٦ يوليــه
__________ 

  .١٦و  ١٥تان املرجع نفسه، الصفح  )٤٠(  

  .٢٣و  ٢٢ملرجع نفسه، الصفحتان ا  )٤١(  

 ١١تان الصــفحو(غانــا)؛  ١١و  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٤٢(  
(اليابـــــــان)؛  ١٥و  ١٤الصـــــــفحتان و(األرجنـــــــتني)؛  ١٢ و
(مجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة)؛  ١٧و  ١٦تان الصـــــفحو
الصـفحتان  و(مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة)؛     ١٨و  ١٧الصفحتان و

 تالصــــفحاو(الـــدامنرك)؛   ١٩صــــفحة الو(بـــريو)؛   ١٩و  ١٨
  (اليونان). ٢١ة (سلوفاكيا)؛ والصفح ؛٢١-١٩
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إىل مقتــل فيهــا أشــار قــد بشـأن الــرتاع بــني اســرائيل ولبنـان. و  
جبـروح وتـدمري    ٦٠٠لبناين وإصابة أكثـر مـن    ٣٠٠أكثر من 

قـال  جزء كبري من البنية التحتية يف بريوت ويف أرجاء البلـد. و 
حماصــــراً حبــــرا وجــــوا مــــن قبــــل اجلــــيش مــــا زال لبنــــان  إن

طـــالق النـــار بصـــورة عاجلـــة إاإلســـرائيلي. ودعـــا اىل وقـــف 
وفورية ملنـع وقـوع مزيـد مـن اخلسـائر يف األرواح؛ والسـماح       

ــة إىل ا    ــانية كاملـ ــاعدات إنسـ ــول مسـ ــنح  بوصـ ــاجني؛ ومـ حملتـ
الدبلوماسية فرصة للتوصل إىل جمموعة من اإلجراءات العملية 
تـــؤدي إىل التوصـــل إىل حـــل دائـــم لألزمـــة احلاليـــة. ونتيجـــة  
الستمرار القتـال، مل تكـن لـدى قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف        

حباجــة إىل قــدر مــن الوقــت جللــب هــي لبنــان حريــة احلركــة و
وامليـاه والوقـود مـن إسـرائيل حـىت      خمزونات من املواد الغذائية 

ملوظفيها. وقـال إن إسـرائيل قـد أكـدت علـى أن للعمليـة الـيت        
تقوم ا يف لبنان أهدافاً أوسع وأبعد مدى من عـودة جنـدييها   
األسريين وعلى أـا ترمـي إىل وضـع حـد للتهديـد الـذي ميثلـه        
 حزب اهللا مبهامجة بنيته التحتية وقوتـه املاديـة. إال أن احلكومـة   
اللبنانية، اليت تريد إسرائيل أن تبسط سيطرا على مجيع أحنـاء  

فســـها رهينـــة وأقـــل قـــدرة اآلن مـــن  أصـــبحت هـــي ن لبنـــان،
وقت مضى على نشر قواا يف املناطق الضرورية إلحكـام   أي

السيطرة على حزب اهللا. وأوصـى بعـدة عناصـر ضـرورية مـن      
أجــل وضــع األســاس ألي وقــف دائــم إلطــالق النــار، تشــمل  
إطــالق ســراح اجلنــديني اإلســرائيليني األســريين، وإنشــاء قــوة   
حفظ سالم موسعة للمساعدة على استقرار الوضـع، والتنفيـذ   

)، ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و٢٠٠٤( ١٥٥٩ نلقـــــــراريلالكامـــــــل 
وإنشاء آلية تتألف من جهـات فاعلـة إقليميـة ودوليـة رئيسـية،      

ــار. و      ــف إطــالق الن ــاق وق ــذ اتف ــة وضــمان تنفي ــال إن ملراقب ق
ــه   جم ــن جيــب علي ــس األم ــو لأيضــا، نظــراً  ل ــدم ت فر الشــروط اع

الالزمة حلفظ السالم، أن يبت يف ما سيفعله حيال قـوة األمـم   
متوز/يوليـه.   ٣١املتحدة املؤقتة يف لبنان اليت تنتـهي واليتـها يف   

القــوة بتشــكيلها  تلــكورأى أنــه مل يعــد مــن املمكــن اســتمرار 
  احلايل وواليتهــا احلاليــة.

 متــــــــوز/ ٢٧، املعقــــــــودة يف ٥٤٩٧لســــــــة ويف اجل  

وفنلنـدا للمشـاركة    ،وكنـدا  ،عي ممثلو النمسـا ، د٢٠٠٦ يوليه
، )٤٣(يف املناقشـة. مث أدىل الــرئيس (فرنسـا) ببيــان باسـم الــس   

  يف مجلة ما أورده الس فيه أنه:

أعرب عن صدمته وأساه الشديدين من إطالق جـيش الـدفاع     
ــز مرا    ــى مرك ــار عل ــوب    اإلســرائيلي الن ــم املتحــدة يف اجلن ــابع لألم ــة ت قب

أدى إىل مقتـل أربعـة مـن مـراقيب      ، ممـا ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ٢٥ناين يف اللب
  األمم املتحدة العسكريني؛

ــذا        ــامل يف هـ ــق شـ ــراء حتقيـ ــرائيل إىل إجـ ــة إسـ ــا حكومـ ودعـ
احلــادث آخــذة يف االعتبــار أي مــواد ذات صــلة باملوضــوع تتلقاهــا مــن  

  تعلن نتائجه يف أقرب وقت ممكن؛سلطات األمم املتحدة، وأن 

وشــدد علــى ضــرورة امتثــال إســرائيل ومجيــع األطــراف املعنيــة   
امتثاال كامال اللتزامام مبوجب القانون اإلنساين الدويل املتعلقـة حبمايـة   
موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا، وأكـد أمهيـة كفالـة عـدم          

  استهداف أفراد األمم املتحدة باهلجوم.
  

 ٥٤٩٩ اجللســةالــرئيس يف  الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣٠املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ٣٠، املعقــــــودة يف ٥٤٩٨يف اجللســــــة   
ــثال٢٠٠٦ ــان  ، أدىل ممــ ــرائيل ولبنــ ــانني إســ ــة   ببيــ ــن احلالــ عــ

(فرنسـا) انتبـاه الـس إىل     الـرئيس ووجه الشرق األوسط.  يف
موجهة من األمني العـام   ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩رسالة مؤرخة 

 يف رســالته أشـار األمـني العـام   و .)٤٤(إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة   

 على فريـق املـراقبني يف لبنـان    ةاهلجمات املسلحة اإلسرائيليإىل 
__________ 

  )٤٣(  S/PRST/2006/34.  

  )٤٤(  S/2006/595.  
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أربعـة   ، الـيت قتـل خالهلـا   األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة التابع هليئة
ــم املتحــدة يف     ــابعني لألم ــراقبني عســكريني ت ــ ٢٥م ه متوز/يولي

مـوظفي األمـم   سـالمة وأمـن    بشأن. وأعرب عن قلقه ٢٠٠٦
ــانيني، وكــرر    املتحــدة  ــدنيني اإلســرائيليني واللبن فضــال عــن امل

  دعوته إىل وقف األعمال القتالية فورا.  

ــام   وأدىل   ــني العــ ــس باألمــ ــام الــ ــة أمــ ــذكر كلمــ  فــ
القوات اجلويـة  قصفت  ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩ليلة خالل  أنه

قـوة  منطقـة عمليـات   ضـمن  قانا، الـيت مل تعـد    اإلسرائيلية قرية
أي مـن  لذلك، مل يكن يوجـد  واألمم املتحدة املؤقتة يف لبنان. 

نقــاض وتقــدمي يف إزالــة األللمســاعدة  مــوظفي األمــم املتحــدة 
 ٥٤مقتـــل التقـــارير األوليـــة إىل أشـــارت لنـــاجني. ولالعـــالج 

ــهم    ــن بين ــاً، م ــن ٣٧لبناني ــن   األ م ــرب ع ــال. وأع ــتيائه طف اس
ألعمـــال لالوقـــف الفـــوري ديد ألن دعواتـــه الســـابقة إىل الشـــ

عـدة   لقي يف حنيوشدد على أنه . العدائية مل تلق آذاناً صاغية
، فضــال عــن أكثــر مــن  حــتفهممــن املــواطنني اللبنــانيني مئــات 

، كــبريةمســؤولية  نتحمالكــال اجلــانبني يــ فــإن، إســرائيليا ٥٠
ني ارتكبــا كــال اجلــانب علــى أنيــة قويــة ظاهر ه توجــد أدلــةوأنــ

للتوافق علـى  الس  القانون اإلنساين الدويل. ودعلانتهاكات 
ــاط   ــد النقــ ــاًأشــ ــي إحلاحــ ــوري  وهــ ــف الفــ ــال  الوقــ لألعمــ

  .)٤٥(العدائية

ن إســرائيل ارتكبــت جمــازر حــرب إممثــل لبنــان  وقــال  
ــتم   لكــن ــد يف   لألســف مل ي ــا بع ــل معه ــس  التعام ــرارات جمل ق

باســـم  ، عـــرض  رئـــيس وزراء لبنـــان   وأشـــار إىل أن األمـــن. 
 يبـدأ مـن سـبع نقـاط،     تصور لبنان حلـل مكـون  حكومة لبنان، 

النظــر يف ميكــن  ألنــه الطــالق النــار، فــوري وشــامل إلبوقــف 
الـس  وقـال إن بلـده يـدعو    أي حلول قبل أن يتحقـق ذلـك.   

، وإجـراء حتقيـق فعـال وجـدي     النـار إلطـالق   وقف فـوري إىل 
__________ 

  )٤٥(  S/PV.5498 ٤-٢، الصفحات. 

إسـرائيل  كبتـها  الـيت ارت خـرى  األ “اازر” و “ازرة” لتلك
    .)٤٦(الثالثة السابقةخالل األسابيع 

ــبواعتــرف ممثــل إســرائيل     نســاء  هنــاك كــونيه قــد أن
احلادث املأساوي، لكنه شـدد   ذلكوأطفال لقوا مصرعهم يف 

علــــى أن إســــرائيل  وأكــــدعلــــى أــــم ضــــحايا حــــزب اهللا. 
قـد تعرضـوا   النسـاء واألطفـال   أن ، وقـط  األبريـاء  ستهدفت مل

 أكـد أيضـا  بشـرية. و  اًدروعيستخدمهم  اهللا ألن حزبلألذى 
جملـس  لـو كـان    نشر قواته يف اجلنـوب أو قد لبنان  أنه لو كان
احلـرب.  ملـا انـدلعت   )، ٢٠٠٤( ١٥٥٩القـرار  نفـذ  األمن قد 

 بالكامـــل، حـــزب اهللا  ضـــرورة نـــزع ســـالح  علـــى  وشـــدد

رأسـه  ب سـيطل ”فإنـه  طالق النار، وقف إل جرىحىت لو  وإال،
االرهـاب  ”بـأن  واختـتم كلمتـه بـالقول     .“القبيح مـرة أخـرى  

يـتم ذلـك، سـتكون     إىل أنألنـه   “ياوحزب اهللا جيـب أن ينتـه  
املزيـد مـن   سـيدفع  ”لنـار و  لطـالق  إو هناك عمليات عسكرية

    .)٤٧(“األبرياء الثمن

ــالو   ــان  ق ــة   ممثــل لبن ــان مــن  إنــهيف مداخلتــه الثاني  ك

ــذ  ال ــح منـ ــاعات األوىل واضـ ــانالسـ ــتهدف  أن لبنـ ــو املسـ ، هـ
أطلقـت  قـد  الصـواريخ   تكون ونفى االدعاء بأن ،حزب اهللا ال

  .)٤٨(قرب املوقع الذي قصفمن 

ــة    / متـــــوز ٣٠، املعقـــــودة يف )٤٩(٥٤٩٩ويف اجللســـ
، )٥٠(الــس باسـم  بيــانبرئيس (فرنسـا)  الــ، أدىل ٢٠٠٦ يوليـه 

  :يف البيان أنه السويف مجلة ما أورده 
__________ 

 .٦-٤حات املرجع نفسه، الصف  )٤٦(  

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧(  

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  

يف بـالقرار الـذي اختـذ    ، عمـال  اجللسةإسرائيل ولبنان  حضر ممثال  )٤٩(  
 .٥٤٩٨اجللسة 

  )٥٠(  S/PRST/2006/35. 
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الــدفاع  أعــرب عــن صــدمته وأملــه البــالغني إزاء قصــف قــوات    
ــرائيلية ملــبىن ســكين يف قانــا يف جنــوب لبنــان، ممــا أدى إىل مقتــل        اإلس
العشرات من املـدنيني معظمهـم مـن األطفـال، وجـرح كـثريين غريهـم.        

  وأعرب عن أعمق تعازيــه ألسر الضحايا وللشعب اللبناين؛

وأعـــرب عـــن أســـفه الشـــديد إزاء هـــذه اخلســـائر يف األرواح    
ني يف الصــراع الــدائر حاليــا، وطلــب إىل األمــني  الربيئــة وإزاء قتــل املــدني

العــام أن يقــدم تقريــرا إليــه يف غضــون أســبوع واحــد عــن ظــروف هــذا  
وشــجب أي عمــل يســتهدف أفــراد األمــم املتحــدة  ؛ احلــادث املأســاوي

ــراد وأمــاكن األمــم      ــع أف ــرام الكامــل لســالمة وأمــن مجي ودعــا إىل االحت
  ؛املتحدة

يد مـن التـأخري علـى اختـاذ     العمل دون أي مز على وأكد عزمه  
ــاجلهود        ــتعانة بـ ــة، باالسـ ــة لألزمـ ــوية دائمـ ــاد تسـ ــل إجيـ ــن أجـ ــرار مـ قـ

  الدبلوماسية اجلارية حاليا.
  

ــرار    ــس   ) ٢٠٠٦( ١٦٩٧القــ ــذه جملــ ــذي اختــ الــ

ــن ــته  األمـــــــــ ــودة يف ٥٥٠١يف جلســـــــــ  املعقـــــــــ

    ٢٠٠٦ هيوليمتوز/  ٣١

 /متـــــــــوز ٣١، املعقـــــــــودة يف ٥٥٠١يف اجللســـــــــة   

لــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ا، أدرج ٢٠٠٦ يوليــه
عــن قــوة األمــم املتحــدة   ٢٠٠٦ /يوليــهمتوز ٢١العــام املــؤرخ 
األعمـال  إن  يف تقريـره  األمـني العـام   وقال. )٥١(املؤقتة يف لبنان

أدت إىل بـــني إســـرائيل وحـــزب اهللا     القتاليـــة الـــيت انـــدلعت   
ففـي  ، فيـه القـوة  السياق الـذي تعمـل   يف  جذريإحداث تغيري 

ــة تفضــي الــيت  احلاليــة ال تتــوافر الظــروف  ظــل البيئــة إىل عملي
ــا      ــظ ســالم تقــوم ــر أنــه يوصــى،   و. ةاألمــم املتحــد حف ذك

لفتـرة  القـوة  واليـة   متديـد الرغم مـن أن ممثـل لبنـان طلـب      على
شـهر   الس والية القوة لفترةميدد أن ب، )٥٢(أخرى ستة أشهر

__________ 

  )٥١(  S/2006/560 ،١٦٥٥ بأحكام القرار عمال املقدم )٢٠٠٦.( 

  )٥٢(  S/2006/496. 

 كما كان عليـه، الوضع آخر يف ظل عدم إمكانية عودة  واحد
  على ما يبدو.

موجهة من نتباه إىل رسائل االوجه الرئيس (فرنسا) و  
ــرائيل ــان )٥٣(إسـ ــأن  )٥٤(ولبنـ ــال األبشـ ــةعدوانالعمـ ــه يـ . ووجـ

 ،)٥٥(فرنسـا  مقدم مـن نتباه إىل مشروع قرار االالرئيس كذلك 
دون مناقشـة  بـ للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع و    بعد ذلـك  طرح

لـس مجلـة   ا بـه  )، الـذي قـرر  ٢٠٠٦( ١٦٩٧بوصـفه القـرار   
  :ما يلي منها أمور

حــث مجيــع األطـــراف املعنيــة علــى أن تفـــي بدقــة بالتزامهـــا        
باحترام سالمة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وسـائر األفـراد التـابعني    

  لألمم املتحدة؛

وطلــب منــها أن تســمح للقــوة بإعــادة إمــداد مواقعهــا والقيــام    
فرادها واختـاذ أي تـدابري أخـرى    ما يتصل بأ بعمليات البحث واإلنقاذ يف

  تراها القوة ضرورية لكفالة سالمة أفرادها؛  

  .  ٢٠٠٦أغسطس آب/ ٣١قرر متديد والية القوة حىت و  
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   

 آب/ ١١، املعقــــــــــودة يف  ٥٥١١يف جلســــــــــته 

    ٢٠٠٦أغسطس 

 /متـــــــــوز ٣١املعقـــــــــودة يف ، ٥٥٠٣ ةلســـــــــاجليف   

لس يف جـدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة     اأدرج  ،٢٠٠٦ يوليه
ــه ٣١ ــل     ٢٠٠٦ متوز/يولي ــن ممث ــس م ــيس ال ــة إىل رئ موجه
 آخـر ملناقشـة   ةعاجلـ جلسـة  لبنـان عقـد   طلـب فيهـا   ، )٥٦(لبنان

__________ 

  )٥٣(  S/2006/515. 

  )٥٤(  S/2006/496 ،S/2006/518، S/2006/522، S/2006/531 ،S/2006/536، 
S/2006/537 ،S/2006/550 ،S/2006/565  وS/2006/575. 

  )٥٥(  S/2006/583. 

  )٥٦(  S/2006/596. 
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ــها إســرائيل جمــزرة  ــرتاع.    ارتكبت ــا والتصــعيد املســتمر لل يف قان
  إسرائيل ولبنان.  كل من، أدىل ببيانات ممثالاجللسة  يفو

ــان وأكـــد    ــه جمـــدداًممثـــل لبنـ ــة  يف بيانـ دعـــوة احلكومـ
وإجــراء نــار، الطــالق إلشــامل الفــوري والوقــف ال إىلاللبنانيــة 
ــة ــق دويل  عملي ــزرة أيضــا      بشــأنحتقي ــت جم ــث وقع ــا، حي قان

حكومة إسـرائيل  قدمته التربير الذي  قال إن. و١٩٩٦عام  يف
الســكان املــدنيني يف وســط مقــاتلي حــزب اهللا كــانوا  وهــو أن
مــن   ٥٠نتــهاكا للقــانون الــدويل، مشــريا اىل املــادة     يشــكل ا

تفاقيـــات جنيـــف ال ١٩٧٧ الصـــادر عـــاماألول  الربوتوكـــول
نــص  إىل أيضــا  أشــار  و. ١٩٤٩ /أغســطس آب ١٢ ؤرخــةامل

ــاين،     ــوزراء اللبن ــس ال ــه جمل ــق علي ــدعوواف ــف  ي ــوري إىل وق ف
ــراج عــن   وشــامل إل ــار، واإلف ــدى  طــالق الن ــان الســجناء ل لبن

اخلــط إىل مــا وراء اجلــيش اإلســرائيلي  وإســرائيل، وانســحاب
التزام جملس األمن بوضع مزارع شـبعا وتـالل كفـر    واألزرق، 

مجيـع   بتسـليم  إسـرائيل  وقيـام  ،املتحـدة والية األمم شوبا حتت 
لقـوة الدوليـة   تعزيـز ا خرائط األلغام املتبقية يف جنـوب لبنـان؛ و  

 ونطــاق مــن حيــث أعــدادها ومعــداا  التابعــة لألمــم املتحــدة  
  .)٥٧(مليااع

ــرائيل  وو   ــل إسـ ــق ممثـ ــة  افـ ــدم إمكانيـ ــى عـ ــودة لاعلـ عـ
ــل  الوضــع  إىل ــن قب ــائم م ــال إن . الق ــرائيلوق ــديها  إس ــيس ل  ل
ــان  خصــام  أي ــع لبن ــلم ــع  ب ــة  ”م ــوى الفظيع ــوات والق  “الق

 قـال إنـه أتيحـت   . وارهينـة هلـ  كـون  يلنفسـه أن   لبنان مسح اليت

أن عـد  فرصـة ب  مـن بينـها  ملمارسة سـيادته،   ةعديدفرص لبنان ل
ق عليـه الــس.  صـد  و أمـر ، وهــكليـة إسـرائيل لبنـان   غـادرت  

مــن حلمايــة نفســها   ال حتــارب إالســرائيل إن أكــد جمــددا  أو
  .)٥٨(أعمال احلرب
__________ 

  )٥٧(  S/PV.5503 ٤-٢، الصفحات. 

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨(  

 أشـار فيهمـا  ثالثـة،  مداخلة ثانية ومثل لبنان مل وكانت  
ىل إ أشـار فيـه   يف روما والذي أصدر بياناًالذي عقد املؤمتر  إىل

ــرار جملــس األمــن   ــال إن). ١٩٧٨( ٤٢٥ق ــان وق ــمن البي تض 

) ١٩٧٨( ٤٢٥القـــرار أنـــه مل يــتم تنفيـــذ  حقيقـــة إىل إشــارة  
منطقـة مـزارع    يطالـب بإعـادة  لبنـان   قولـه إن كـرر  وبالكامل. 

شــــبعا، واإلفــــراج عــــن األســــرى اللبنــــانيني مــــن الســــجون  
ــرائيلية، و ــليم اإلسـ ــرائط تسـ ــوب اخـ ــية يف جنـ ــام األرضـ  أللغـ

  .)٥٩(لبنان

 إنـه كـان ينبغـي   يف مداخلته الثانية  لممثل إسرائي وقال  
منطقـة  إعـادة  ال إىل إسـرائيل،   ،السـوريني  إىلطلب ي أن بنانلل

تـدعي  مـزارع شـبعا ألن حكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية       
    .)٦٠(أن هذه املنطقة هلا

ــة    ــودة يف ٥٥٠٨ويف اجللسـ ــطس آب/ ٨، املعقـ أغسـ
ــات ممثلــــ ٢٠٠٦ ــن ، أدىل ببيانــ ــل مــ ــان إ و كــ ــرائيل ولبنــ  ســ

    .)٦١(قطرو

مشـروع القـرار املعـروض     يف بيانـه إن ممثل قطـر   وقال  
يف خطـة  علـى النحـو الـوارد    املوقف العـريب  بشأن لس اعلى 

 يفجملس وزراء جامعـة الـدول العربيـة     أقرها النقاط السبع اليت
 وأن يؤخــذبعنايــة ينبغــي أن يــدرس  ٢٠٠٦أغســطس آب/ ٧

االعتبــار يف ذ أخــيلمجلــس أيضــا أن لينبغــي وبعــني االعتبــار. 
ــة ال ــة االبني ــن    لسياســية والجتماعي ــاين، فضــال ع ــع اللبن لمجتم

ــاحل  ــان مصــ ــهووحدلبنــ ــتقرار تــ ــالم هواســ ــة.  تهوســ اإلقليميــ
لفـت انتبـاه الـس إىل تـداعيات تـبين      يوفقـا لـذلك   أنـه   ذكرو

__________ 

 .٦صفحة املرجع نفسه، ال  )٥٩(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  

ولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وأمـني عـام       خارجيـة د وزيـر  دعي   )٦١(  
يــدليا ا مل ملكنــهو اجللســة، لمشــاركة يفلجامعــة الــدول العربيــة 
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تعقيد الوضـع علـى األرض   سيؤدي إىل قرار غري قابل للتنفيذ، 
دول وعلــى لــى لبنــان، تــداعيات خطــرية عكون لــه تأكثــر وســ

  .  )٦٢(على بلدان املنطقة مجيعاًعربية أخرى، و

العديــد ال يلــيب ممثــل لبنــان أن مشــروع القــرار  وذكــر  
اتمـع  الـيت يأملـها   النتـائج  أيضـاً  من طلبات لبنـان ولـن حيقـق    

ــرار    ــدويل. وأشــار إىل أن مشــروع الق ــدعو إىل  الال ــف ”ي وق
، “ال العدائيــةوقــف األعمــ” بــل إىل، “نــارالطــالق فــوري إل

التوضــيح بشــأن  يطلــب قــدراً أكــرب مــنوشــدد علــى أن لبنــان 
إىل اللغــة  مشــرياً كــذلك،قــال و. الكــثري مــن املســائل األخــرى

دعو إسـرائيل إىل وقـف مجيـع    اليت تـ قرار اليف مشروع الواردة 
تعتــرف قــط بــأن أيــا مــن إســرائيل مل إن العمليــات اهلجوميــة، 

فقـد تـرك   ، ويف هـذا الصـدد،   اًدفاعيـ مل يكـن  يف لبنـان   أعماهلـا 
ــرار   ــان لمشــروع الق ــ”ضــعيفاً معرضــاً  بن إســرائيل.  “رتواتل

ــا إىل ــور  ودعـ ــرائيل فـ ــد و، اًانســـحاب اسـ ــد أكـ ــن جديـ أن مـ
فـــرد مـــن القـــوات  ١٥ ٠٠٠شـــر حكومـــة لبنـــان مســـتعدة لن

املســــلحة اللبنانيــــة يف اجلنــــوب عنــــدما ينســــحب اجلــــيش      
 جيـب معاجلـة  إنـه  قـال  و اإلسرائيلي إىل ما وراء اخلـط األزرق، 

يعكــس اســتعداد  االقتــراح مل ، وإنمســألة مــزارع شــبعا أيضــا
  .  )٦٣(املسألة تلكمبا يكفي ملعاجلة اتمع الدويل 

ــالو   ــل إســرائيل   ق ــا إذا املســألة  إنممث كــان  ليســت م
ــتطاعة  ــس باسـ ــذالـ ــرار أن يتخـ ــل  اً أم ال،قـ ــا إذابـ ــان  مـ كـ
ــدويل  باســتطاعة  ــاعالــس واتمــع ال ــهي   مســار اتب عمــل ين

علــى الشــعب يف  التهديــد الــذي يفرضــه حــزب اهللا ورعاتــه     
املنطقــة ككــل. وأكــد أن حكومــة إســرائيل  وإســرائيل ولبنــان 

أن مواطنيهــا، وأرواح حلمايــة  يلــزمستواصــل القيــام بكــل مــا  
ــدفاع عــن نفســها ضــد عــدو      عليهــا ــى ال ــادرة عل أن تكــون ق

__________ 

  )٦٢(  S/PV.5508 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٥-٣فسه، الصفحات املرجع ن  )٦٣(  

بشـــكل متعمـــد فحســـب،    املـــدنيني  يكتفـــي باســـتهداف   ال
األمـم املتحـدة.    معـات بينـهم ويف املسـاجد وجم  خيتبئ أيضاً  بل
واهلياكـل  جزء كبري مـن القـدرة العسـكرية     ه مت تدمريأنيرى و

حلزب اهللا، والسماح حلكومة لبنان واتمـع الـدويل   األساسية 
أدت إىل  مـا سـبق إغفالـه مـن أمـور     من جديد وإصالح  بالبدء
وجــود  األمــر يسـتدعي حتقيــق ذلــك،  ـدف و. الراهنــة األزمـة 

تفكيــك اجلماعــات اإلرهابيــة  تكفــل قــوة دوليــة قويــة وفعالــة  
ــرار  هاونــــزع ســــالح ــذ القــ ــع جب) ٢٠٠٤( ١٥٥٩وتنفيــ ميــ

لإلنفـــاذ تتســـم تـــدابري قابلـــة اختـــاذ أيضـــا ويقتضـــي أجزائـــه. 
ــلة  ــة دون مواصـ ــة للحيلولـ ــداد  بالفعاليـ ــل اإلمـ ــادة التسـ ح يوإعـ

 تفـي فيجب أن  بالنسبة حلكومة لبنانأما األسلحة والذخائر؛ ب

القــانون الــدويل والــس يفرضــها االلتزامــات األساســية الــيت ب
قاعـدة لتهديـد أراضـي     ضهوضع حد الستخدام أربعلى لبنان 
لوقـــف القتـــال علـــى اســـتعداد ســـرائيل إ وقـــال إن. اآلخـــرين

  .)٦٤(فعالةالهذه التدابري ما اختذت وسحب قواا إذا 

القـول   ةالثانيـ  اهمييف مـداخلت  قطـر ولبنـان   كرر ممثالو  
أخـــذ يف االعتبـــار واقـــع لبنـــان  تقـــرارات نـــه جيـــب اعتمـــاد بأ

 أن أكـدا أيضـاً  واتمـع الـدويل حربـا أهليـة هنـاك.      واجه  وإال

 دمــرتيف تــدمري الــبىن التحتيــة حلــزب اهللا،  إســرائيل، برغبتــها

 نه يوجـد مبـدآن يتعلقـان   قال إويف الواقع البنية التحتية للبنان. 

مبـدأ التمييـز ومبـدأ التناسـب،      اا، مهملتزام االجيب املدنيني ب
منــــذ هــــذين املبــــدأين بصــــورة منتظمــــة إســــرائيل تنتــــهك و

  .)٦٥(٢٠٠٦ متوز/يوليه  ١٢

 آب/ ١١ املعقــــــــــــودة يف، ٥٥١١اجللســــــــــــة يف و  

نتبـاه إىل عـدد مـن    اال، وجـه الـرئيس (غانـا)    ٢٠٠٦ أغسـطس 
يت قوائم اهلجمـات الـ  ا من ممثل لبنان، حييل املوجهة الرسائل 

__________ 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٦٤(  

 (لبنان). ٩(قطر) والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
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ــدعو إىلوها إســرائيل تشــن ــار  ي ولفــت  .)٦٦(وقــف إلطــالق الن
مث اسـتمع الـس إىل    .)٦٧(خـرى ة وثـائق أ االنتباه أيضا إىل عد

معظم أعضـاء الـس    أدىل ا إحاطة من األمني العام وبيانات
  .)٦٨(ولبنان فضال عن ممثلي إسرائيل

ــام ورحـــب   ــني العـ ــه األمـ ــرار مب يف إحاطتـ ــروع القـ شـ
كامـــل الوقـــف العلـــى نص يـــالـــذي  لـــساملعـــروض علـــى ا

أن مشـروع القـرار    وقال إنه يـرى فوري لألعمال العدائية. الو
مستدام ودائم إلطـالق  لوقف برام اتفاق هذا سيتيح الفرصة إل

يف املنطقـة.   الكامنـة  ل املشاكل السياسيةحلعملية  بدايةنار وال
مل يصـل إىل هـذه املرحلـة    الـس  ألن وأعرب عـن خيبـة أملـه    

التحـرك بشـكل   عـن  الـس   عجـز ، وأن نذ وقت أبكر بكثريم
نــه منــذ قــال إ. وتــهونزاه تهســلطيف العــامل ثقــة  قــد هــز أســرع

، عنــدما شــن حــزب اهللا هجومــا علــى  ٢٠٠٦ هيوليــمتوز/ ١٢
ــل إســرائيل، ــن   قُت ــر م ــاين ١ ٠٠٠أكث ــن   لبن ــر م وأصــيب أكث

ــل، وجبــراح ٣ ٦٠٠ ــدنياً ٤١ قُت ــم  و. إســرائيلياً م ــت األم كان
__________ 

  )٦٦(  S/2006/571  وS/2006/578  وS/2006/599  وS/2006/621 
 .S/2006/639و  S/2006/630 و S/2006/625 و

موجهـة مـن األمـني العـام،      ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩مؤرخة رسالة   )٦٧(  
مـن املـراقبني العسـكريني    قتل فيهـا أربعـة   إىل اهلجمات اليت تشري 

مؤرخـــــة ؛ ورســـــالة )S/2006/595(مـــــم املتحـــــدة التـــــابعني لأل
ــام   ٢٠٠٦غســطس آب/أ ٧ ــدم فيهــا  موجهــة مــن األمــني الع  يق

الذي قتـل فيـه عـدد مـن      ومات عن مالبسات احلادث يف قانامعل
ــدنيني  ــام   )S/2006/626(املـ ــني العـ ــن األمـ ــذكرة مـ ــ؛ ومـ  ةمؤرخـ

الـيت قـدمها   نسخة من اإلحاطـة   ال ي، حي٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٨
مني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثـة يف حـاالت   وكيل األ

إىل أعضـاء   الطـوارئ بشـأن احلالـة اإلنسـانية يف الشـرق األوسـط      
 .)S/2006/593الس (

وزراء خارجيـــة الـــدامنرك ومثّـــل ممثـــل الكونغـــو ببيـــان. مل يــدلِ    )٦٨(  
وزير الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون و ،نوفرنسا وقطر واليونا

ــر   ــدة، ووزيـ ــة املتحـ ــث يف اململكـ ــات   الكومنولـ ــة الواليـ خارجيـ
 بلدام يف هذه اجللسة.املتحدة 

لالحتجــاج والعنــف، علــى الــرغم مــن      هــدفاًأيضــاً حــدة املت
اجلهـود الـيت   اجلهود اإلنسانية اليت تبذهلا املنظمـة، مبـا يف ذلـك    

تعـني عليهـا أن   الـيت   األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان     قـوة تبذهلا 
حـدد األمـني   و. تواجه حالة مل تكن مكلفة ا وال مستعدة هلا

 مشـروع القـرار فعـاالً    جتعل العام اإلجراءات اليت من شأا أن
القوافـل اإلنسـانية   إعطـاء   أوالً، جيـب  علـى أرض الواقـع.   متاماً

لمــرور اآلمــن   ل اً حقيقيــاً اإلغاثــة ضــمان  العــاملني يف ميــدان و
ــن   ــاجون إىل املســاعدة والوصــول إىل م ــاًحيت جيــب أن ، ؛ وثاني

حـىت   حكومـة لبنـان كـل دعـم ممكـن     إىل تمـع الـدويل   يقدم ا
 ٤٢٥لـس  اسيادا الفعلية، عمال بقرارات  ارسةيتسىن هلا مم

أكــــــد  و). ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و ٢٠٠٤( ١٥٥٩ و )١٩٧٨(
ــة هــي  لبنانالكومــة احل ضــرورة أن تكــون األمــني العــام علــى   ي

علـى أراضـيها،    اجلهة الوحيدة الـيت ميكنـها أن تسـتخدم القـوة    
انســــحاب كامــــل وســــريع للقــــوات  حــــدوث وهــــذا يعــــين

. وأكـد  القـوة وزيـادة عـدد أفرادهـا    يـة  اإلسرائيلية، وتعزيز وال
الـــدعم مـــن األمـــم املتحـــدة يف كـــل علـــى أن لبنـــان يســـتحق 

للــتخلص مــن أغــالل التــدخل اخلــارجي والصــراع  ” اجهودهــ
ــداخلي ــب و، “ال ــق  يتطل ــك حتقي ــق ذل ــتواف ــني اآلراء ال وطين ب

اللبنانيني والتعاون البناء من مجيـع األطـراف واجلهـات الفاعلـة     
ــى امل  ــك حكوم   ذات الصــلة عل ــا يف ذل ــي، مب ــســتوى اإلقليم ا ت

  .)٦٩(اإلسالمية إيران اجلمهورية العربية السورية ومجهورية

 الشـــديدعـــن تأييـــدهم   املـــتكلمنيمعظـــم أعـــرب و  
إلطـالق النـار    إىل وقف فوري وكامل واملشروع القرار، ودع

 توسـيع سـلطته  على مساعدة لبنان وركز على محاية املدنيني؛ ي
نطـاق   ها ومنحهـا وحتسـين للقـوة  ة جديدة واليومنح السيادية؛ 
ــات  ــرب، عمليـ ــا مبأكـ ــل، و وجتهيزهـ ــدات أفضـ ــدد عـ ــادة عـ  زيـ

، وال ســيما اجلمهوريــة العربيــة مجيــع الــدولتعــاون و؛ أفرادهــا
__________ 

  )٦٩(  S/PV.5511 ٦-٢، الصفحات. 
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حتــرام ســيادة لبنــان. الالســورية ومجهوريــة إيــران اإلســالمية،  
ــم   ــتكلمنيوأكــد معظ ــى  امل ــه العل ــاك  ي  ميكــن أنأن كــون هن

 ، سـوى أسلحة، وال سـلطة يف لبنـان  وال ة قوات أجنبيود لوج
ــان.     ــة لبن ــة حلكوم ــك التابع ــواوتل ــرار   أيضــاً دع ــذ الق إىل تنفي

ــان،   ٢٠٠٦( ١٦٨٠ ــدود لبنـــ ــيم حـــ ــاول ترســـ ــذي تنـــ ) الـــ
ذلــك مــزارع شــبعا. وشــدد عــدد مــن املمــثلني علــى أن  يف مبــا

السـبب  هو تسوية شاملة يف الشرق األوسط التوصل إىل عدم 
ــة وأنــ   ــ هالرئيســي لألزم شــاملة النظــر بصــورة  ن الضــروري م

  يف الشرق األوسط. حلالةمجيع جوانب ا  يف

 أن بـدأ الـرتاع   نـه منـذ  إالواليات املتحـدة   ةممثل وقالت  

 وقــفأن  أكــدت ها، لكنــإــاء القتــال فــوراًبلــدها إىل يســعى 
لوضـع الـراهن   لحاسـم   تغـيري إجراء دائم يتطلب النار الإطالق 

، علــى مجيــع األطــراف جيــب إنــه الــذي أنــتج احلــرب. وقالــت
إىل مــن دعــوة  مشــروع القــرار مــا يتضــمنهإضــافة إىل احتــرام 

ــات    ــل للعملي ــف كام ــةوق ــة   العدائي ــاذ اإلجــراءات الالزم ، اخت
االلتـزام  على حثت حكوميت لبنان وإسرائيل وحلماية املدنيني. 

يواجـه  حـزب اهللا  وقالـت إن  إاء العنف علـى نطـاق واسـع.    ب
أن يسـاعد  العـامل  وعلـى  والسـالم،  بـني احلـرب    واضـحاً  خياراً

ــة أن   ــى كفال ــارعل ــة . وأشــارت أيضــاً صــائب االختي ، يف مجل
علـى   ملزمـاً  اتمع الدويل حظـراً إىل ضرورة أن يفرض أمور، 

مجيع األسلحة املتوجهـة إىل لبنـان مـن دون موافقـة احلكومـة،      
ــع الــ ودعــ ــران اإلســالمية   ســيما  الدول، وت مجي ــة إي مجهوري

بية السورية، إىل احترام سـيادة حكومـة لبنـان    واجلمهورية العر
    .)٧٠(اتمع الدويل وإرادة

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠(  

حـاجتني  التسـوية   ه جيب أن حتترموأكد ممثل فرنسا أن  
علـى كـل    أن تتـيح للبنـان اسـتعادة سـيادته    ضروريتني. وجيب 

    .)٧١(األمن حق إسرائيل يفأرضه، وجيب أن تضمن 

ــل قطــر      ــى وأكــد ممث ــعل ــاألحرى أن ــس مب ه كــان ب جل
 ذنـار منـ  الطـالق  فـوري إل وقف ب يقضي قراراًيعتمد ألمن أن ا

، عـالوة علـى   مشروع القـرار  وقال إن. األعمال العدائيةبداية 
لبنــان االعتبــار مصــاحل  يف وال يأخــذيفتقــر إىل التــوازن  ذلــك،
ــة.  تهوســالم هواســتقرار تــهووحد بشــكل يتطــرق  الواإلقليمي

العــدوان ”الــيت تســبب فيهــا    “الــدمار ويــالت”إىل واضــح 
ــى  “اإلســرائيلي ــة؛    عل ــة اللبناني ــبىن التحتي ــاء وال ــدنيني األبري امل

سـرائيل  إللمسؤولية القانونية واإلنسانية لبوضوح يتعرض  الو
ــذا عـــن  ــدمار، هـ ــاجل  والالـ ــألة يعـ ــرىمسـ ــانيني يف  األسـ اللبنـ

 ممثـــل قطـــر مبـــا يتضـــمنهرحـــب و. بشـــكل متـــوازن إســـرائيل

األمـم املتحـدة املؤقتـة يف    بتعزيز قوة  اكتفاءمن مشروع القرار 
الفصل السادس مـن   أن واليتها سوف تستمر يف إطاربلبنان و

ــاق. و ــالامليثـ ــا  قـ ــة يف   إنأيضـ ــوات الدوليـ ــارة إىل القـ أي إشـ
مقــدموه، قــوة األمــم   لــه، حســبما أكــد تعــين مشــروع القــرار

  .)٧٢(املتحدة املؤقتة يف لبنان

وأكــد ممثــل اململكــة املتحــدة أنــه كــان يــتعني علــى         
لس اختاذ قرار يتطلـع إىل مـا وراء املـدى القصـري، وينطـوي      ا

على إمكانيات حل دائم، وهذا يعين االتفاق على نـص يأخـذ   
يف االعتبار الكايف مواقف كال الطرفني. وقال إنه علـى الـرغم   
من أن ذلك تطلّب وقتـا وجهـداً، فـإن اململكـة املتحـدة تـؤمن       

  .)٧٣(بأن ما مت هو الصحيح
__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

 .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  
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ــل ا   ــوة   وأدان ممثـــ ــرط للقـــ ــتخدام املفـــ ــني االســـ لصـــ
واهلجمات على املـدنيني وعلـى املرافـق املدنيـة وعلـى مـوظفي       
األمـم املتحـدة. وأشـار إىل أن وفـد بلـده قـد دعـا بقـوة إىل أن         
يتخذ الس إجراء يف وقت مبكـر لتحقيـق وقـف إطـالق نـار      
فوري وشـامل، ووقـف الـرتاع احلـايل، واحلفـاظ علـى السـالم        

شـرق األوسـط، وختفيـف الكارثـة اإلنسـانية.      واالستقرار يف ال
كما أعرب عن أمله يف أن تنفِّذ األطراف القرار والتوصـل إىل  
توافـــق يف اآلراء بشـــأن إطـــار شـــامل ودائـــم وعـــادل لتســـوية 
سياسية للرتاع واستعادة السـالم واالسـتقرار احمللـيني يف أقـرب     

  .)٧٤(وقت ممكن

ــرار      ــل االحتــاد الروســي إن صــياغة ق الــس وقــال ممث
ــه ”اســتغرقت  ــا طــويال ال مــربر ل وقــد فعــل بلــده كــل  “. وقت

ــا ــع       م ــواء يف االتصــال م ــة، س ــذه العملي ــل ه يف وســعه لتعجي
األطراف أو حول مائدة التفاوض. وقد وجه ذلـك وفـد بلـده    
عندما اقتـرح البارحـة مشـروع قـراره، الـذي يـدعو إىل وقـف        

ــذل جهــود دبلو    ــان وإىل ب ــار يف لبن ماســية إنســاين إلطــالق الن
عاجلة حلل األزمـة. لكـن عنـدما اتضـح أنـه ميكـن تقـدمي نـص         
ــرر االحتــاد        ــان، ق ــرار أوســع بشــأن لبن ــه ملشــروع ق ــق علي متف
الروسي تأييد ذلك النص. فهو يعكس طلب روسـيا الرئيسـي   
الرامي إىل الوقف الفـوري لألعمـال العدائيـة ويراعـي مطالـب      

ــرا     ــاحل إسـ ــيب مصـ ــا تلـ ــمن أحكامـ ــروعة ويتضـ ــان املشـ ئيل لبنـ
  .)٧٥(األمنية

ومجهوريـة   ،واليابـان  ،واألرجنتني ،ممثلو اليونانوقال   
طـالق النـار عنـد    فـوري إل إىل وقـف   دعـوا م إ ترتانيا املتحدة
__________ 

 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

ألن دعـوام مل   معن أسـفه  وااندالع األعمال العدائية، وأعرب
  .)٧٦(أسرع بشكل قرار تخذومل يتلق آذانا صاغية 

تقـول  إسـرائيل   أنمن  نه على الرغمإممثل لبنان  وقال  
إسـرائيل  اسـتراتيجية   إنضد حـزب اهللا، فـ   هياحلرب إن هذه 
قـال إن السـبب   واللبنـانيني.  مجيـع  يف الواقـع  ية تضـرب  اإلرهاب
للبنيـة  السـافر  والتدمري  شخص ١ ١٠٠أكثر من ملقتل املباشر 

تناسـب  املالتحتية واالقتصاد يف لبنان كان الرد اإلسرائيلي غري 
ــوغــري  ــى  ربر. امل ــاً عل ــدهوتعليق ــيس  أن بل ــاًل ــن واثق ــز  م التميي

، شـدد  “هجـومي ” هـو ومـا   “دفاعي”اإلسرائيلي بني ما هو 
ــى أن  ــاء علـــ ــكرية  إـــ ــات العســـ ــب أن يالعمليـــ ــون جيـــ كـــ

 فــــوراًجيــــب أن حيــــدث رفــــع احلصــــار أن مشــــروط و غــــري
وقـف األعمـال العدائيـة. وأكـد أن هـذا الـنمط مـن غـزو          عند

هـا واجهياملسـتمرة الـيت    اتالتهديد يبنيبل إسرائيل لبنان من ق 
القــانون يســتند إىل لبنــان وضــرورة التوصــل إىل حــل سياســي  

معاجلـة األسـباب    جيـب ، هذا احلـل قـدماً  ولكي ميضي الدويل. 
اجلذرية للحرب، مبا يف ذلك استمرار احتالل إسرائيل ملـزارع  

سـيادته الكاملـة    مـن أجـل بسـط   شبعا، وكـذلك نضـال لبنـان    
التـزام  عليـه  تمـع الـدويل   ا. وشدد علـى أن  على مجيع أراضيه
وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحـدة وقواعـد    ،أخالقي وسياسي

وسـالمة أراضـي    ةلـدفاع عـن سـياد   با ،القانون الـدويل املقبولـة  
حكـــام أالشـــعب اللبنـــاين مبوجـــب فضـــال عـــن محايـــة لبنـــان، 

ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك اتفاقيــات  القــانون اإلنســاين الــدويل  
ــ ــاف وبروتوكوالجنيــ ــيت هــ ــها ، الــ ــرائيل مــــراراً انتهكتــ  إســ

  .)٧٧(مداوع
__________ 

 ١٩ والصــفحة(اليونــان)؛  ١٣-١٢الصــفحتان املرجــع نفســه،   )٧٦(  
ــتني)؛ ــفحتان  (األرجنـ ــان)؛ ٢١-٢٠والصـ ــفحتان  (اليابـ والصـ

 زانيا املتحدة).(مجهورية تنـ ٢٢و  ٢١

 .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٧٧(  
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لتحاشـــي  الســـبيل الواضـــحن إممثـــل إســـرائيل  قـــالو  
لتزامــات غــري االنفيــذ يتمثــل يف تبــني إســرائيل ولبنــان  األزمــة 

ــروط ــواردةاملشـ ــرارين  ة الـ  ١٦٨٠) و ٢٠٠٤( ١٥٥٩يف القـ

ــبيلف). ٢٠٠٦( ــام املفضــــي الواضــــح  الســ يتطلــــب إىل األمــ
ــزع ــال نـ ــزب اهللا وسـ ــه وح حـ ــذلك حلـ ــل كـ ــياتحـ  امليليشـ

علـــى مجيـــع ببســـط رقابتـــه وســـلطته لبنـــان قيـــام ، واألخـــرى
ــاق  أراضــيه.  ــالنظر إىل اإلخف ــذ  يفوب ــات  ضــمان تنفي االلتزام

مـن  سـرائيل  مل يكن لـدى إ القرارات،  هذهاملنصوص عليها يف 
. ونتيجة لـذلك،  القيام بهعن لبنان القيام مبا عجز خيار سوى 

مت تفكيـك   إذ ،كـبرية ت حـزب اهللا الفتاكـة ضـربة    قدراتلقت 
جنـوب   وأصبح “اإليرانيةالقذائف خمزونات ”تدمري و هقواعد
. وشـدد  “هياكـل اإلرهـاب  ”بصورة أساسـية مـن    ياخاللبنان 
ــى  ــا إل   إل نأعل ــرائيل احلــق يف مواصــلة جهوده ــامس ــة  مت املهم

مـا يشـكلونه مـن    اإلرهـابيني وإزالـة   شأفة املتمثلة يف استئصال 
ومهمـا يكـن عليـه األمـر     اإلسـرائيلي واللبنـاين.    نيديد للشعب

الــس وإعطــاء للتجــاوب مــع نــداءات  مســتعدةإســرائيل  فــإن
ــق      ــدويل خلل ــان واتمــع ال ــة لبن ــع ”فرصــة أخــرى حلكوم واق

، يف مجلــة فــرض. وأشــار إىل أن القــرار “جديــد علــى األرض
 مجيــعمــن طلــب وســلحة األعلــى توريــد  اً ملزمــاًأمــور، حظــر

لميليشـيات واإلرهـابيني   ل توريـد األسـلحة  عـدم القيـام ب  الدول 
ــان؛ ووضــع ترتيبــات لضــمان   ــة يف نشــر يف لبن القــوات اللبناني

مجيــع أحنــاء األراضــي اللبنانيــة، مبــا يف ذلــك علــى طــول اخلــط  
لــيس لـــديها  ”علــى أن إســـرائيل  واختــتم بالتشـــديد  األزرق. 

ــة  ــم مـــن رغبـ ــيش أعظـ ــوار أن تعـ ــة يف جـ ــان املدولـ ــاملة لبنـ سـ
ــارس  زدهــرةاملو ــيت مت ــل   اومســؤوليا ااســتقالهل ال الســيادية مث

  .)٧٨(“دولة أخرى  أي
__________ 

 .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٧٨(  

ــ   ــرئيس ه ووج ــاه إىل مشــروع قــرار  االال مقــدم مــن نتب
ــدامنرك، ــاو ،فرنســاو ال ــانو ،غان اململكــة و ،ســلوفاكياو ،اليون

بعــد ذلــك للتصــويت   طــرح ،)٧٩(املتحــدة والواليــات املتحــدة 
 لذي قـرر )، ا٢٠٠٦( ١٧٠١رار واعتمد باإلمجاع بوصفه الق

أن احلالــة يف لبنــان تشــكل ديــدا     ، بعــد أن رأىلــس ابــه 
  ما يلي: منها ، مجلة أمورالدوليني للسالم واألمن

دعا إىل وقف تام لألعمال القتالية، يسـتند بصـورة خاصـة إىل      
وقــف حــزب اهللا الفــوري جلميــع اهلجمــات، ووقــف إســرائيل الفــوري   

  كرية اهلجومية؛  جلميع العمليات العس

وطالــب حكومــة لبنــان وقــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان،    
ــه      ــة بشــكل تــام، بالقيــام، وفــق مــا أذنــت ب عنــد توقــف األعمــال القتالي

، بنشر قوامـا معـا يف مجيـع أحنـاء اجلنـوب وطالـب حكومـة        ١١الفقرة 
إسرائيل بسحب مجيع قواا من جنوب لبنـان بشـكل مـواز عنـدما يبـدأ      

  النشر؛   ذلك

ــة ملــد الشــعب       ــدويل إىل اختــاذ خطــوات فوري ودعــا اتمــع ال
ــق تســهيل       ــك عــن طري ــا يف ذل ــة واإلنســانية، مب ــاين باملســاعدة املالي اللبن
العودة اآلمنة للمشـردين، وإعـادة فـتح املطـارات واملـوانئ، حتـت سـلطة        

  حكومة لبنان؛  

 وقرر، كي يتسىن تكميل وتعزيز قوة األمم املتحدة مـن حيـث    
ــات، أن يــأذن بزيــادة حجــم        ــدد واملعــدات والواليــة ونطــاق العملي الع

 ١٥ ٠٠٠قــوات األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان إىل حــد أقصــى قوامــه  
  جندي؛

وطالــب حكومــة لبنــان بتــأمني حــدوده وغريهــا مــن نقــاط          
الدخول ملنع دخول األسـلحة أو مـا يتصـل ـا مـن عتـاد إىل لبنـان دون        

  موافقتها؛

 ٣١د والية قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان لغايـة    وقرر متدي  
  .٢٠٠٧آب/أغسطس 

  
__________ 

  )٧٩(  S/2006/640. 
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 ٥٥٨٦لســة اجلالــرئيس يف البيــان الــذي أدىل بــه     

  ٢٠٠٦ديسمرب كانون األول/ ١٢ املعقودة يف

 كـــانون األول/ ١٢املعقـــودة يف  ،٥٥٨٦يف اجللســـة   

، أدرج فيهـا  لمشـاركة للبنـان  ممثل عي داليت ، ٢٠٠٦ديسمرب 
من األمـني العـام   من يف جدول أعماله رسالة موجهة جملس األ

بـأن  يف رسـالته  وأفاد األمـني العـام   . )٨٠(إىل رئيس جملس األمن
 قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان     منطقة عمليات يف  الوضع

ــتقر ــة  ، وأن مس ــال العدائي ــف األعم ــتمر توق ــك،  اس ــع ذل . وم
 نلكــســرائيلية، إلالطــائرات احــدثت انتــهاكات جويــة مــن    

 بـل إجـراء   انتـهاكات تصـر علـى أـا ليسـت     حكومة إسرائيل 
الطلعـات اجلويـة   أن تلـك  األمـني العـام    ذكـر أمين ضـروري. و 

ــهاك لل ــيادة هـــي انتـ ــةلبنانالسـ ــع ا تتنـــاىفو ،يـ ــرار مـ  ١٧٠١لقـ

 تزويــد القــوة ســرائيل أيضــاًإ وال يــزال يــتعني علــى). ٢٠٠٦(

 مت فيهـا تخداسالنار اليت طالق التفصيلية لعمليات إالبيانات ب

األمــر الــذي سيســاعد العــاملني يف امليــدان  ،لــذخائر العنقوديــةا
ملــدنيني األبريــاء. كمــا واصــلت اخلطــر احملــدق باختفيــف  علــى

 مشلـت املرحلة األوىل اليت  وأت القوةإسرائيل سحب قواا، 
درة القـوة يف امليـدان   االستجابة، وتعزيز ق اً سريعاً يف إطارنشر

قــوات  وتيســري انســحاب ةاألمنيــاحلالــة  اســتقرار علــى حتقيــق
 مـن لبنـان ونشـر القـوات املسـلحة اللبنانيـة       ةاالسـرائيلي الدفاع 

املرحلـة الثانيـة    أمـا اجلنـوب.  أرجـاء  يف مجيـع   املتزامن مع ذلك
أنـه  ب أبلـغ األمـني العـام الـس أيضـاً     و. فتتمثل يف تعزيـز القـوة  

ــع ــديني اإلســـرائيل     يضـ ــن اجلنـ ــروط عـ ــري املشـ ــراج غـ يني اإلفـ
أنــه و ،أولوياتــهيف ســلم األســريين ومســألة الســجناء اللبنــانيني  

 ويظــل إجيــاد). ٢٠٠٦( ١٧١٠يتوقــع احتــرام أحكــام القــرار 
ــألة رهنـــا بحـــل دائـــم هلـــ  ــان  ذه املسـ ــيم احلـــدود بـــني لبنـ ترسـ
__________ 

  )٨٠(  S/2006/933. 

ــورية،   ــة الســ ــة العربيــ ــذاواجلمهوريــ ــرارات  تنفيــ  ١٥٥٩للقــ

  ).٢٠٠٦( ١٧٠١) و ٢٠٠٦( ١٦٨٠ و )٢٠٠٤(

يف مجلـة  ، )٨١(بيان باسـم الـس  بئيس (قطر) رالأدىل و  
  :ما أورده الس فيه أنه

الشــــرعية واملنتخبــــة لبنــــان أكــــد دعمــــه الكامــــل حلكومــــة    
للمؤسســات الدميوقراطيــة يف البلــد، التــام دميقراطيــا، ودعــا إىل االحتــرام 

  لزعزعة استقرار لبنان؛  جهود لدستور، وأدان أي مبا يتفق مع ا

)، وحــث ٢٠٠٦( ١٧٠١الكامــل للقــرار  دعــا إىل التنفيــذ  و  
مجيع األطراف املعنية على التعاون التـام مـع جملـس األمـن واألمـني العـام       

  من أجل حتقيق هذا اهلدف؛  

الكامـل لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف      دعمه  من جديد وأكد  
  ؛  لبنان وتطلعه إىل استكمال انتشارها

ة جــدا مــن إزاء وجــود أعــداد كــبري قلقــه العميــقوأعـرب عــن    
  الذخائر غري املنفجرة يف جنوب لبنان، مبا يف ذلك الذخائر العنقودية؛

سـراح اجلنـديني   املاسـة إىل إطـالق   على احلاجـة  وأعاد التأكيد   
  اإلسرائيليني املختطفني دون أية شروط.

  
 ٥٦٦٤ البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة      

  ٢٠٠٧أبريل نيسان/ ١٧املعقودة يف 

ــان ١٧املعقــــودة يف ، ٥٦٦٤ اجللســــةيف     /أبريلنيســ

، أدرج الـس  فيهـا  ممثـل لبنـان للمشـاركة    يدعـ اليت ، ٢٠٠٧
مـارس  آذار/ ١٤يف جدول أعماله تقريـر األمـني العـام املـؤرخ     

ورحـــب . )٨٢()٢٠٠٦( ١٧٠١بشـــأن تنفيـــذ القـــرار  ٢٠٠٧
االلتزام املتواصل من جانـب كـل مـن    باألمني العام يف تقريره، 

كومة إسرائيل، فضال عـن التـزام اجلمهوريـة    حكومة لبنان وح
ــة الســورية،   ــرار  بالعربي ــذ الق ــال إن و). ٢٠٠٦( ١٧٠١تنفي ق

ــد إســرائيل  ــا تتزاي ــادات االفيه ــأن  نتق ــة ب ــرار القائل  ١٧٠١الق
__________ 

  )٨١(  S/PRST/2006/52. 

  )٨٢(  S/2007/147 ،ــه   قــدمامل ــان الــذي أدىل ب ــاســتجابة للبي يف  رئيسال
 .)S/PRST/2006/52( ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٢
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بالنسـبة  يتطرق للقضـايا موضـع االهتمـام األكـرب     ) مل ٢٠٠٦(
ــدييها األســريين لإلســرائيليني، وهــي   ــه  و إعــادة جن ــد ب ــا تفي م

ــان وارير عــن اســتمرار عمليــات نقــل األ التقــ يف ســلحة إىل لبن
. وحــث األمــني العــام حكومــة إســرائيل علــى مواصــلة   داخلــه
أن و ،دون انتقائيـة و هجوانبـ القرار من مجيـع   تنفيذعلى العمل 
اــال فــوق بشــأن عمليــات التحليــق النظــر يف سياســتها تعيــد 

لبنـان   رئـيس وزراء أعـرب عنـه   وأشـار إىل مـا   اللبنـاين.  اجلوي 
حتليــق الطــريان اإلســرائيلي،   إزاء اســتمرار إحبــاط بلــده  مــن 

ــد  ــة      وتزاي ــل العنقودي ــن القناب ــاجم ع ــدنيني الن ــى امل ــدد القتل ع
مــزارع شــبعا.  مســألة  احملــرز يف  التقــدم ، وبــطءاالســرائيلية

املقدم لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة     لدعم بارحب األمني العام و
ت عنـه  أعربـ علـى حنـو مـا     )٢٠٠٦( ١٧٠١لقـرار  لويف لبنان 

لكنه أعرب عـن قلقـه مـن أن    ومجيع األطراف اللبنانية،  عالنية
طغـى علـى تنفيـذ القـرار.     تاألزمة السياسـية املسـتمرة يف البلـد    

مببـادئ خطـة   جتديـد التزامهـا   ىل إودعا مجيع األطراف اللبنانية 
على طـول   األحداث اليت وقعتيف إشارة إىل و. السبع نقاطال

فرباير، شـدد علـى أن املسـؤولية    أوائل شباط/رق يف اخلط األز
ــيت لتجنــب األعمــال االســتفزازية  تقــع علــى عــاتق الطــرفني   ال

التـوتر علـى طـول اخلـط األزرق.     تؤدي إىل تصـعيد  أن حيتمل 
رئيسـية يف  ال تـزال مسـألة   وأكد على أن منطقة مـزارع شـبعا   

ــرار   ــذ الق ــها )، و٢٠٠٦( ١٧١٠تنفي ــاون  أن حل ــب التع يتطل
لبنـــان واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية  كـــل مـــن مـــل مـــنالكا

  وإسرائيل.

نتبــاه إىل رســالة االالــرئيس (اململكــة املتحــدة) ه ووجــ  
مـن   موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٧أبريل نيسان/ ١١مؤرخة 

ــار)٨٣(ممثــل إســرائيل ــر  املســائل املتعلقــةمــن  عــدداً ت، أث بتقري
__________ 

  )٨٣(  S/2007/199. 

تنفيـــذ  بشـــأن ٢٠٠٧مـــارس آذار/ ١٤املـــؤرخ األمـــني العـــام 
  ).  ٢٠٠٦( ١٧٠١القرار 

ــان و   ــرئيس ببيــ ــمأدىل الــ ــة ، )٨٤(الــــس باســ يف مجلــ
  أورده الس فيه أنه:  ما

الشرعية واملنتخبـة   لبنان الكامل حلكومة هدعممن جديد أكد   
  دميقراطيا؛  

ــة الثانيــة مــن نشــر قــوة األمــم املتحــدة   برحــب و    انتــهاء املرحل
  ؛  املؤقتة يف لبنان

ــرائيلاإل نيكــومتاحلوحــث    ــى يــةلبنانالو يةس املوافقــة علــى   عل
زيـادة  جلزء الشـمايل مـن قريـة الغجـر و    بـا  اخلاصة الترتيبات األمنية املؤقتة

ــات االتصــال   ــق ترتيب ــة يف    والتنســيق الوثي ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــع ق م
  ؛  لبنان

ــان إلنشــاء منطقــة        ــيت اختــذا حكومــة لبن ــدابري ال ورحــب بالت
  الليطاين؛     بني اخلط األزرق ورأي أفراد مسلحنيخالية من 

ســـتمرار االنتـــهاكات القلقـــه العميـــق اإلعـــراب عـــن كـــرر و  
  اإلسرائيلية للمجال اجلوي اللبناين؛  

ــواردة املعلومــات زايــد إزاء تالعميــق وأعــرب عــن قلقــه      مــنال

النقل غري املشروعة لألسـلحة عـرب   بشأن عمليات إسرائيل ودولة أخرى 
  )؛  ٢٠٠٦( ١٧٠١لقرار انتهك ي مماسورية ال -احلدود اللبنانية 

  احلدود؛    امتدادعلى احلالة ورحب باعتزام األمني العام تقييم   

مجيـع الـدول األعضـاء علـى اختـاذ مجيـع التـدابري        جمـدداً  وحث   
الراميـة إىل إنفـاذ   ) ٢٠٠٦( ١٧٠١من القـرار   ١٥الالزمة لتنفيذ الفقرة 

  حظر توريد األسلحة؛  

حكومــة لبنــان للحصــول علــى     تقدمــهرحــب بــأي طلــب   و  
  دود؛  احل نيأملبنان على تتعزيز قدرات يف املساعدة 

نــداءه حلــلّ مجيــع امليليشــيات واجلماعــات املســلحة يف   وكــرر   
  ؛  لبنان ونزع أسلحتها

ــن          ــداد كــبرية جــدا م ــق لوجــود أع ــق العمي ــن القل ــرب ع وأع
  الذخائر غري املنفجرة يف جنوب لبنان؛  

__________ 

  )٨٤(  S/PRST/2007/12. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 866/1582 
 

ــق  بوالحــظ    ــالغ القل مســألة إعــادة  يف أي تقــدم  إحــرازعــدم ب
  اجلنديني اإلسرائيليني؛  

تسوية عاجلة ملسـألة السـجناء    إجياد شجع اجلهود الرامية إىلو  
  اللبنانيني احملتجزين يف إسرائيل؛  

على أمهية وضـرورة حتقيـق سـالم شـامل وعـادل ودائـم        وأكد  
    يف الشرق األوسط.

  
 ٥٧٠٤ البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة      

  ٢٠٠٧ حزيران/يونيه ٢٥املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٧٠٤يف اجللسـ ــهحزيران ٢٥، املعقـ  /يونيـ

 ممثلو كولومبيـا ولبنـان وإسـبانيا للمشـاركة     يدعاليت ، ٢٠٠٧
يف مجلـة  ، )٨٥(بيـان باسـم الـس   برئيس (بلجيكا) ال، أدىل فيها

  ما أورده الس فيه أنه:

ــايب الـــذ    ــارات اهلجـــوم اإلرهـ ــع يف أدان بأشـــد العبـ  ٢٤ي وقـ
قـوة  الـذي اسـتهدف   وقرب بلدة اخليام يف جنوب لبنـان،   /يونيهحزيران

ــان    ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــل واألم ــن  أدى إىل مقت ــراد اســتة م ــم أف ألم
  فظ السالم؛  حلاملتحدة 

  خالص تعازيه ألسر هؤالء الضحايا؛  وأعرب عن   

م وأشـاد بتصـمي  هلجوم ذا اإدانة حكومة لبنان هلوأحاط علما ب  
  إىل العدالة؛   همرتكبي إحالةحكومة لبنان على 

واجلــيش  ةلبنانيــالحكومــة لدعمــه الكامــل لمــن جديــد أكــد و  
رجـاء  األمـن واالسـتقرار يف مجيـع أ    من أجـل كفالـة  ا يف جهودمهاللبناين 
  لبنان؛  

بدقـة بالتزامهـا بـاحترام    فـي  ناشد مجيع األطـراف املعنيـة أن ت  و  
  م املتحدة اآلخرين؛  سالمة أفراد القوة وأفراد األم

لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف     دعمه الكامـل  من جديد أكد و  
ــان  ــها وفائهــا بيف لبن ــرار  مــن أجــل ا واليت ــذ الق  ١٧٠١ملســاعدة يف تنفي

    )، وأعرب عن تقديره البالغ للدول األعضاء املسامهة بقوات.٢٠٠٦(
  

__________ 

  )٨٥(  S/PRST/2007/21. 

 ٥٧٢٨الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة    بيــان ال  

  ٢٠٠٧ آب/أغسطس ٣املعقودة يف 

ــةيف    ــودة يف آب، ٥٧٢٨ اجللســــ ــطس /املعقــــ أغســــ
ــيت ، ٢٠٠٧ ــثال ال ــي مم ــان للمشــاركة   دع ــرائيل ولبن ــا إس ، فيه

ــام      ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال ــؤرخأدرج ال  امل

ــه ٢٨ ــرار   ٢٠٠٧ حزيران/يونيـــ ــذ القـــ ــأن تنفيـــ  ١٧٠١بشـــ

ــره،  . و)٨٦()٢٠٠٦( ــام يف تقريـ ــار األمـــني العـ ــوم إىل اأشـ هلجـ
ــه ١٧يف صــاروخي ال ــان   ٢٠٠٧ حزيران/يوني مــن جنــوب لبن

ل خرقـا خطـريا لوقـف    يشـكِّ وصـفه بأنـه   ضد إسـرائيل، الـذي   
األعمال العدائية. ورحب بقرار حكومـة إسـرائيل عـدم الـرد.     

الــذي شــن علــى قــوة األمــم املتحــدة جــوم اهلوأشــار أيضــا إىل 
الـذي أدى إىل  ، ٢٠٠٧ /يونيـه حزيران ٢٤يف  املؤقتة يف لبنـان 

وقــال إن . اثــنني آخــرينالقــوة وجــرح مــن ســتة أفــراد قتــل م
حــدوث إىل الــيت تشــري باســتمرار التقــارير  يســاوره إزاء القلــق

بـــني لبنـــان ظـــر األســـلحة علـــى طـــول احلـــدود  حل اتانتـــهاك
قلقـــه مـــن أن احلـــدود ليســـت آمنـــة ، وأعـــرب عـــن وســـورية

قدرات اللبنانيـة. وأكـد علـى أن ترسـيم     يكفي لعدم توفر ال مبا
 ١٧٠١تنفيـذ القـرار   يف رئيسـية   مسألةود ال يزال يشكل احلد

)٢٠٠٦  .(  

موجهــة كمــا أدرج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة   
حييـل ـا   ، ٢٠٠٧يونيـه  /حزيـران  ٢٦ مؤرخةمن األمني العام 

ذكر األمـني  و .)٨٧(الفريق املستقل لتقييم احلدود اللبنانية تقرير
احلــدود الــة أمــن حفريــق خلــص إىل أن اليف الرســالة أن العــام 

ــي ت ال ــلحة، إىل أي    كف ــب األس ــهريب، ال ســيما ري ــع الت ملن
جــود املخيمــات الفلســطينية املســلحة عقبــة  ويشــكل مــدى. و
ترســيم احلــدود مــع اجلمهوريــة ويعيــق عــدم اكتمــال رئيســية، 

__________ 

  )٨٦(  S/2007/392. 

  )٨٧(  S/2007/382. 
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هنـــاك حاجـــة ماســـة إىل والعربيـــة الســـورية مراقبـــة احلـــدود. 
قـدم الفريـق   وود. احلدمسألة اتفاق سياسي بشأن التوصل إىل 

 متنقلــة مشــتركة بــني األجهــزة التوصــيات التاليــة: إنشــاء قــوة  
ــى ريــب االســلحة   الســتخبارات لعنصــر  ؛ وإنشــاءتركــز عل

وإنشـاء  أمـن احلـدود؛   دولـيني يف جمـال   خـرباء  نشـر  والتحليل و
ــاز مكــرس حلراســة   ــراءات تشــغيل ووضــع ؛ داحلــدو جه ية إج

نقــاط العبــور علــى  الكاملــة واملطلقــةلتحقيــق املراقبــة  موحــدة
 ءنظــراال؛ وإقامـة تعــاون مـع   يــةوضــع بـرامج تدريب واحلدوديـة؛  
إدارة أمــن احلــدود جهــدا مشــتركا لتــأمني  لتصــبح الســوريني، 

  عرب احلدود.املشروعة غري األنشطة احلدود ومنع 

يف  ،)٨٨(بيــان باســم الــسبرئيس (الكونغــو) الــأدىل و  
  مجلة ما أورده الس فيه أنه:

دعمه القـوي لسـيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة      ديد من جأكد   
ــي، وأدان أي   ــتقالله السياسـ ــه واسـ ــدف إىل ووحدتـ ــل يهـ ــة  عمـ زعزعـ

  استقرار لبنان؛  

اجلـيش اللبنـاين   يبـذهلا  دعمه الكامل للجهود اليت تأكيد  وكرر  
مـن جديـد   أحناء لبنان، وأكد سائر األمن واالستقرار يف من أجل كفالة 

ــه  ــي أن ال أن ــيينبغ ــاك ك ــان  ســالح ون هن ــلطة يف لبن ــري ســالح  أو س غ
  الدولة اللبنانية؛  وسلطة 

، وأدان مجيـع اهلجمـات   للقـوة دعمه الكامـل  من جديد أكد و  
ــة  ميــع األطــراف التقيــد بالتزامهــا  أهــاب جب، والــيت تشــن عليهــا اإلرهابي

  باحترام سالمة موظفي األمم املتحدة؛  

ــه ال و   ــد  شــديد إزاء اســتمرار ورود ت أعــرب عــن قلق ــارير تفي ق
 -يـة  لبنانالاألسـلحة علـى احلـدود    املفـروض علـى وجـود    حلظر اانتهاك ب

  السورية؛  

مجيــع امليليشــيات   أســلحةوكــرر دعوتــه إىل تفكيــك ونــزع      
  واجلماعات املسلحة يف لبنان؛  

ــل طلـــبو   ــذ    أن يواصـ ــات لتنفيـ ــع مقترحـ ــام وضـ ــني العـ األمـ
)، ٢٠٠٤( ١٥٥٩األحكام ذات الصلة من اتفـاق الطـائف، والقـرارين    

  السالح؛   )، مبا يف ذلك نزع٢٠٠٦( ١٦٨٠
__________ 

  )٨٨(  S/PRST/2007/29. 

على أمهية وضـرورة حتقيـق سـالم شـامل وعـادل ودائـم        أكدو  
  الصلة.  يف الشرق األوسط، استنادا إىل مجيع قراراته ذات

  
الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٧( ١٧٧٣القرار   

  آب/ ٢٤يف املعقــــــــــــودة  ٥٧٣٣يف جلســــــــــــته 

  ٢٠٠٧أغسطس 

ــةيف    ــودة ا، ٥٧٣٣ اجللسـ ــطسآب ٢٤يف ملعقـ  /أغسـ

 ،وغانــــا ،وفرنســــا ،بيانــــات ممثلــــو بلجيكــــا  ب، أدىل ٢٠٠٧
وجنــوب  ،وقطــر، واالحتــاد الروســي   ،وإيطاليــا ،وإندونيســيا

الـــس يف جـــدول أدرج ، و)٨٩(والواليـــات املتحـــدة ،أفريقيـــا
مــن موجهــة  ٢٠٠٧أغســطس آب/ ٢أعمالــه رســالة مؤرخــة 

بتمديـد واليـة قـوة    ا فيهـ ، يوصي إىل رئيس الساألمني العام 
 /آب ٣١، الـــيت ســـتنتهي يف يف لبنـــان األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة

  .)٩٠(شهراً ١٢ مدا، لفترة مؤقتة أخرى ٢٠٠٧ أغسطس

موجهـة  نتبـاه إىل رسـالة   االوجه الـرئيس (الكونغـو)   و  
حزيران/يونيــه  ٢٥رســالة مؤرخــة ــا مــن األمــني العــام حييــل 

 .)٩١(س وزراء لبنــانمــن رئــي العــام إىل األمــنيموجهــة  ٢٠٠٧
ــة     تلــكومبوجــب  ــد والي ــان متدي الرســالة، طلبــت حكومــة لبن

  .شهراً ١٢القوة لفترة أخرى مدا 

أن حيبـذ   كـان  بلـده  ممثل جنوب أفريقيا إن وفـد  وقال  
سـبب  فمـا مـن   . فـين طـابع   يينظر الس يف مشـروع قـرار ذ  

ال صلة ا باملوضـوع وسـبق   حساسة يدعو إىل إدراج مسائل 
القـرارات والبيانـات الرئاسـية     الكـثري مـن  الـس يف   وهلاأن تنا

علـى الـرغم   نه إقال و. أمام السيف مشروع القرار املعروض 
مـن أنـه لـيس راضـيا متامـا عـن مجيـع عناصـر مشـروع القـرار،           

__________ 

ا ملكنـــهواجللســـة لمشــاركة يف  لإســرائيل ولبنـــان   ممـــثالدعــي    )٨٩(  
 .بياناتيدليا ب  مل

  )٩٠(  S/2007/470. 

  )٩١(  S/2007/396. 
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ــرار سيصــوت لصــاحل   ــم املتحــدة     الق ــوة األم ــد أن ق ــه يعتق ألن
لسـالم واألمـن   جيابيـا يف إحـالل ا  إدورا تـؤدي   يف لبنـان  املؤقتة

    .)٩٢(يف لبنان على املدى الطويل

 ،وفرنســا ،مث طــرح مشــروع قــرار مقــدم مــن بلجيكــا  
والواليــات  ،واململكــة املتحــدة ،وســلوفاكيا ،وبــريو ،وإيطاليــا
 ١٧٧٣للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصـفه القـرار    )٩٣(املتحدة

ــ٢٠٠٧( ــس، بعــد أن رأى   ي ذ)، ال ــه ال ــرر ب ــة يف ق أن احلال
ــان تشــ  ــن  لبن ــدا للســالم واألم ــدوليني كل دي ــور  ال ــة أم ، مجل

  :ما يلي  منها

قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان      لمتديد الواليـة احلاليـة   قرر   
  ؛  ٢٠٠٨أغسطس  آب/ ٣١ حىت

مجيع األطراف على أن تتعاون تعاونا كامال مـع األمـم   حث و  
ــة يف لبنــان وأن تفــي بدقــة ب    التزامهــا املتحــدة وقــوة األمــم املتحــدة املؤقت

وسائر األفراد التـابعني لألمـم املتحـدة، مبـا يف      ةوقباحترام سالمة أفراد ال
ض أفــراد األمــم املتحــدة للخطــر يعــرمــن شــأنه تذلــك تفــادي أي عمــل 

  ؛  امنطقة عمليا داخلحرية كاملة للتنقل  قوةوكفالة منح ال

مواصلة تقدمي تقـارير إىل جملـس األمـن     إىل األمني العامطلب و  
ــرار  ت عــن ــذ الق ــة أشــهر، أو كل ٢٠٠٦( ١٧٠١نفي ــا ) كــل أربع ى أرم

  .ذلك مالئما

بعــــد  ، متحــــدثنيمــــن املــــتكلمنيالعديــــد  وأعــــرب  
 )٢٠٠٧( ١٧٧٣عتمــاد القــرار  ال عــن رضــائهم التصــويت، 

قـوة األمـم املتحـدة    أن علـى   كلمنيباإلمجاع. وأكد معظم املـت 
ســاعدت علــى يئــة بيئــة عســكرية وأمنيــة      املؤقتــة يف لبنــان  

ــان.    ــوب لبنــ ــدة يف جنــ ــتراتيجية جديــ ــدوا أن اســ ــن وأكــ مــ
قــادرة علــى االعتمــاد علــى تعــاون  تكــون القــوة الضـروري أن 

ــها، خاصــة يف لمجيــع األطــراف  مــا يتعلــق بوقــف   تنفيــذ واليت
  األعمال العدائية واخلط األزرق بكامله.

__________ 

  )٩٢(  S/PV.5733 ٢، الصفحة. 

  )٩٣(  S/2007/506. 

نـاول  ن القـرار مل يت أل هأسفعن أعلن ممثل إندونيسيا و  
  .)٩٤(ستمرة للمجال اجلوي اللبناينمسألة االنتهاكات امل

الـذي  نـه علـى الـرغم مـن التحسـن      إممثل فرنسا قال و  
 يف تعمـل  القـوة  ظلت لبنان، جنوب طرأ على احلالة األمنية يف

ويف ظـل تلـك الظـروف، ال بـد أن     . مسـتقرة  وغـري  صعبة بيئة
يكون مبقدور القوة أن تعول على تعـاون كـل األطـراف لكـي     

يتطلب متابعـة وتعزيـز آليـات التعـاون      تضطلع بواليتها. وهذا
ني ملطالـب الـس،   الطـرف  كـال  مـن  الكامـل  والتنفيذ يف امليدان

قتاليـة واحتـرام   احترام وقـف األعمـال ال  يف ما يتعلق بـ  خاصةو
ته وســــالم  ة لبنــــان واحتــــرام ســــياد   رمتــــه، اخلــــط األزرق ب

  .)٩٥(اإلقليمية

 أعرب ممثل الواليات املتحـدة عـن قلقـه العميـق إزاء    و  

اللبنانيـة الـذي    -السـورية  نقل األسلحة عـرب احلـدود   استمرار 
ــا حكـــوميت و). ٢٠٠٦( ١٧٠١انتـــهاكا للقـــرار يشـــكل  دعـ

ــران اإلســالمية      ــة إي ــة الســورية ومجهوري ــة العربي إىل اجلمهوري
مبوجـب حظـر األسـلحة املفـروض مبوجـب      الوفاء  بالتزاماما 

  .)٩٦()٢٠٠٦( ١٧٠١القرار 

ــل االحتــاد الرو    ــوفيقي القــرار  نــص ســي أنورأى ممث ت
وأن بعض املسائل األخرى اليت أثريت، وخاصة مسألة ريب 
األسلحة، ال صلة هلا بالنص الذي اعتمـد للتـو. وقـال إن وفـد     
بلــده يســتطيع أيضــاً االســتطراد يف تقــدمي قائمــة باملشــاكل،       

  .)٩٧(فيها املشاكل املتعلقة بالقنابل العنقودية  مبا
  

__________ 

  )٩٤(  S/PV.5733 ٤، الصفحة. 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٦(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  
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    )٢٠٠٤( ١٥٥٩ قرار جملس األمن -جيم 

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٠٢٨يف جلســــــ ــول/ ٢املعقــــــ   أيلــــــ

  ٢٠٠٤سبتمرب 

ســــبتمرب  أيلول/ ٢، املعقــــودة يف ٥٠٢٨يف اجللســــة   
نتبــاه إىل مشــروع قــرار    اال، وجــه الــرئيس (إســبانيا)   ٢٠٠٤

والواليـــات  ،واململكـــة املتحـــدة ،وأملانيـــا ،فرنســـامقـــدم مـــن 
مــوجهتني إىل جممــوعتني مــن رسـالتني متطــابقتني  و )٩٨(ةاملتحـد 

وإىل األمـني العـام مـن ممثـل لبنـان ومـن ممثـل         السإىل رئيس 
ان رسـالت وأبلغـت ال اجلمهورية العربيـة السـورية، علـى التـوايل.     

 املوجهتان مـن  ٢٠٠٤أغسطس آب/ ٣٠املؤرختانن اتطابقتامل
قرار قيـد النظـر   أن املضي يف مشروع الب، الس )٩٩(ممثل لبنان

ممثـــل لبنـــان يف قـــال ومـــن شـــأنه أن يشـــكل ســـابقة خطـــرية. 
االنتخابــات  مــع خلاإن توقيــت مشــروع القــرار تــدالرسـالتني  

ــأنه أن   ــن شـ ــة، ومـ ــية املقبلـ ــالرئاسـ ــة  يـ ــى العمليـ ــلبا علـ ؤثر سـ
أداة للتـدخل يف  كجملس األمن ألنه ميكن النظر إىل االنتخابية، 

كومــة اجلمهوريــة العربيــة أن دور حوالداخليــة؛ لبنــان شــؤون 
دعم وتعزيـز املؤسسـات األمنيـة    لـ  السورية يف لبنان كان دائماً

الرمسية يف لبنان؛ وأن وجود القوات السـورية يف لبنـان مـرتبط    
اتفاق الطائف واالتفاقات الثنائية األخرى بني حكومـة لبنـان   ب

حيـــق ألي كيـــان ال واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، وبالتـــايل  
ــارجي  ــاليب يأن خـ ــدخل يف أسـ ــها تـ ــرض يأو  عملـ ــا فـ عليهـ

  تغيريات.  إجراء

ــت     ١ ان املؤرختــــــانتطابقتــــــاملن ارســــــالتالوأبلغــــ

مـن ممثـل اجلمهوريـة العربيـة     املوجهتـان   ٢٠٠٤سـبتمرب  أيلول/
__________ 

  )٩٨(  S/2004/707. 

  )٩٩(  S/2004/699. 

رفض تـ أن اجلمهوريـة العربيـة السـورية    بـ لس ا ،)١٠٠(السورية
مــن حيــث املبــدأ أي مناقشــة ملشــروع القــرار املقتــرح. وأشــار 

ــة الســـورية  مم ــة العربيـ ــة: أن ثـــل اجلمهوريـ ــباب التاليـ إىل األسـ
ن النقــاش يف وأوضــوع؛ املاحلكومــة اللبنانيــة رفضــت طــرح    

ــادة    ــع املـ ــاقض مـ ــن يتنـ ــاق، و٧( ٢جملـــس األمـ ــن امليثـ أن ) مـ
نزاعـــات وال تشـــكل ديـــدا املســـائل املثـــارة ال تـــرتبط بـــأي 

  للسالم واألمن الدوليني.

 ،شـيلي و ،بـنن و ،وأنغوال ،رأدىل ببيانات ممثلو اجلزائو  
واالحتـاد   ،والفلـبني  ،باكسـتان و )١٠١(لبنـان و ،فرنسـا و ،الصنيو

  والواليات املتحدة. ،الروسي

نه علـى  إشروع القرار، قال ممثل لبنان مب ويف ما يتعلق  
ــرغم مــن  ــه فرنســا    بلــده وفــدأن ال يقــدر االهتمــام الــذي أبدت

علـى   هاوتأكيـد وأملانيا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة،     
 فــإن ســيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة واســتقالله السياســي،      

املسـائل.   تلكيف الفصل ميلك سلطة هو الذي الشعب اللبناين 
أجـزاء  ال يـزال حيتـل   وهاجم لبنان، الذي البلد وشدد على أن 
ــن أراضــيه و  ــدد اســتقالله السياســي   يم ــو  -ه  –إســرائيل وه

علـى يـد   ع الغـريب واجلنـوب   البقامنطقة على مغادرة رغم أُ قد
ــة. و  ــة اللبناني ــة الوطني ــه ال توجــد  املقاوم ــال إن ميليشــيات يف ق

ــة ظهــــرت يف أعقــــاب  ن إلبنــــان و ــة الوطنيــــة اللبنانيــ املقاومــ
االحــــتالل اإلســــرائيلي لألراضــــي اللبنانيــــة وســــتبقى هنــــاك  

قـوى املقاومـة   وتقف أجزاء من لبنان. حتتل إسرائيل دامت  ما
السـلطات   حتـدد وى الوطنيـة اللبنانيـة، و  جنبا إىل جنب مع القـ 

الحتياجـات لبنـان. وأكـد     وفقـاً  هاوحجموجودها العسكرية 
__________ 

)١٠٠(  S/2004/706 

اخلارجيـــة لبنـــان األمـــني العـــام لـــوزارة  مثّـــل، ه اجللســـةيف هـــذ  )١٠١(
 لـــــدىاملغتــــربني ونائـــــب رئــــيس الوفـــــد اللبنــــاين    وشــــؤون  

 العامة.  اجلمعية
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األراضــي تبســط ســلطتها علــى مجيــع  أن حكومــة لبنــان علــى 
ــد أن      ــرائيل. وأكـ ــها اسـ ــيت حتتلـ ــاطق الـ ــتثناء املنـ ــة باسـ اللبنانيـ

لــط بــني  خينــه ألــط بــني مســألتني. األوىل   خيمشــروع القــرار  
دة بني لبنان واجلمهورية العربيـة السـورية، الـيت    العالقات الفري

ــة هــي  ــان.  مــع ودي ــة لبن ــة الســورية  فحكوم ــة العربي اجلمهوري
احلفــاظ علــى األمــن واالســتقرار داخــل حــدود   علــى ســاعد ت

لبنـان   جـاءت إىل لبنان. وشـدد علـى أن القـوات السـورية قـد      
مبوجــب ا جودهــو أن، وشــرعي مــن بلــدهطلــب اســتجابة إىل 

لـذلك  جملـس األمـن.    تأييـد الـذي حصـل علـى     اتفاق الطـائف 
دعم احلركــات تــأن اجلمهوريــة العربيــة الســورية بــقــول فــإن ال

 املتعلقــة املســألة الثانيــةأمــا الراديكاليــة يف لبنــان غــري صــحيح. 
داخليـة حبتـة. وأكـد    هـي مسـألة   فبالعملية االنتخابية الرئاسية، 
ي لــس يثــاق، والنظــام الــداخلاملأن شــرعية األمــم املتحــدة، و

تقدم تربيـرا ملشـروع القـرار الـذي يشـكل تـدخال يف        الاألمن 
عالوة على ذلـك،  والشؤون الداخلية لدولة عضو يف املنظمة. 

ــاول  ــدين   يتن ــني البل ــة ب ــات الثنائي ــرار أيضــا العالق  مشــروع الق
ــذين مل يقــدم أحــدمها   ــات. حــول هــذه  أي شــكوى الل العالق
ــه،   ــان إنـ ــ لكلـــذوقـــال ممثـــل لبنـ  ب مشـــروعإىل ســـح ودعيـ

  .)١٠٢(القرار

 ٩عتمـد بأغلبيـة   أُطرح مشـروع القـرار للتصـويت و   و  
 ،(اجلزائــرعــن التصــويت  ٦أصــوات مقابــل ال شــيء وامتنــاع 

االحتـاد الروسـي)   و ،الفلـبني و ،باكسـتان و ،الصنيو ،الربازيلو
الـس مجلـة    بـه )، الـذي قـرر   ٢٠٠٤( ١٥٥٩بوصـفه القـرار   

  :ما يلي منها أمور

لسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة     التامحترام دعوته إىل اال كرر  
  ووحدته واستقالله السياسي يف لبنان؛  

  االنسحاب من لبنان؛  بمجيع القوات األجنبية املتبقية  وطالب  

__________ 

)١٠٢(  S/PV.5028 ٣و  ٢، الصفحتان. 

ــزع   حبــ وطالــب   ــة ون ــة وغــري اللبناني ل مجيــع امليليشــيات اللبناني
  ؛  هاسالح

  ة؛  حكومة لبنان على مجيع األراضي اللبنانيسيطرة بسط وأيد   

ــده  أعلــنو   ــة حــرة ونزيهــة يف    عــن تأيي ــة انتخابي الكامــل لعملي
ــات الرئاســية   ــةاالنتخاب ــان املرتقب ــا لقواعــد الدســتور    ،يف لبن جتــري وفق

  من غري تدخل أو نفوذ أجنيب؛   ،اللبناين املوضوعة

دعا مجيع األطراف املعنية إىل التعاون بشكل كامـل وعاجـل   و  
  امل لقراراته؛  مع جملس األمن من أجل التنفيذ الك

ــب أن و   ــدم طل ــام  يق ــني الع ــرا األم ــس يف غضــون  تقري إىل ال
    يوما عن تنفيذ األطراف هلذا القرار.  ٣٠

بعـد التصـويت،   ، متكلما ممثل الواليات املتحدةوقال   
حيـدد مسـتقبله ويتـوىل السـيطرة     أن بـ لبنـان  لإنه ينبغي السماح 

رسـة حقوقـه.   مماغري قادر علـى  الشعب اللبناين فعلى أراضيه. 
، ألن عليـه  تصـويت إجـراء  مشـروع القـرار   قد طلب مقـدمو  و

ــان  الوضــع ــة ســوري و. شــديدةيتحــرك بســرعة  يف لبن  ةحكوم
جملــس  تجــربأ”و  “إرادــا السياســية علــى لبنــان  تفرضــ”

 تعــديل دســتور علــى الــوطين اللبنــاينالــس النيــايب الــوزراء و
ــان ــة   لبنـ ــة االنتخابيـ ــاض العمليـ ــد بوإجهـ ــة تمديـ ــيس واليـ رئـ

 مــن الواضــح أنو. “أخـرى  احلــايل ثـالث ســنوات اجلمهوريـة  
ــد  ءســورية وعمال ــى “ضــغطوا”هــا ق ــانيني  عل ــانالالربمل يني لبن

بسـط  بقـوة  ؤيـد  نه يإ. وقال “هددوهم لكي ينصاعواوحىت ”
ــان  ــة لبنــ ــيطرا حكومــ ــى ســ ــلعلــ ــة كــ ــي اللبنانيــ  ،األراضــ

جـــود العناصـــر ون اســـتمرار إو ،ذلـــك جنـــوب لبنـــان يف مبـــا
اجلـيش السـوري وقـوات    كـذلك وجـود   وحة حلـزب اهللا  املسل

  .)١٠٣(اهلدفذلك يعيق حتقيق  يرانيةإ

ــال   ــل فرنســا   وق ــان  إممث ــدد بشــكل ن مســتقبل لبن  مه
لبلـد،  ا لـذلك خطري بسبب تـدخل سـورية يف احليـاة السياسـية     

بـالغ إزاء  قلـق   فرنسـا  يساوريف العملية االنتخابية. وسيما  الو
__________ 

 .٥و  ٤، الصفحتان املرجع نفسه  )١٠٣(
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اتمـع الـدويل   يعيـد  داف الـيت  عـن األهـ  لبنـان  تراجـع  احتمال 
اسـم مـن   احلرد الـ وهلذا السبب يبـدو أن  ، على الدوام هاتأكيد

ه ينبغــي أن متضــيأنــ وأكــد. أمــر جــوهريجملــس األمــن بــل ق 
وأن الـــس  ،أجـــنيبدون أي تـــدخل بـــالعمليـــة االنتخابيـــة  

ن اختـاذ إجـراء،   عـ لـس  ا إذا تقاعس، لكن تدخالًيرتكب  ال
ــة بالفإنــه يســمح بــذلك لدو  قبــول يف الشــؤون املتــدخل غــري ل

    .)١٠٤(ةيأخرى سيادلدولة  الداخلية

لبنـان  سـيادة  تدعم بثبات ن الصني إممثل الصني  وقال  
ــةســالمو هواســتقالل ــرى و. ته اإلقليمي ــدي ــده أن وف املســائل  بل

الشـؤون  تقـع يف نطـاق   املتعلقة باالنتخابات الرئاسـية يف لبنـان   
رغبات احلكومـة اللبنانيـة، الـيت    الصني وحتترم الداخلية للبنان. 

علـى  و. تلـك املسـائل  يف الس اعتراضها على نظر أوضحت 
عـــن التصـــويت علـــى الصــني  امتنعـــت ، أســاس هـــذا املوقـــف 

    .)١٠٥(القرار مشروع

التصـويت  امتنـع عـن    بلـده  ن وفـد إممثل اجلزائـر   وقال  
ــدو أنــ الســائد ، الوضــع أوال :مســة أســباب خل ــان ال يب ه يف لبن
ــدا ي ــكل ديـ ــدوليني  شـ ــن الـ ــالم واألمـ ــا ؛للسـ ــة ثانيـ ، حكومـ

قـد  واليت تشكل ديدا للسالم واألمن الـدوليني،  هي إسرائيل 
إسرائيل نفـس احلـزم   يظهر حنو  جملس األمنيرى أن كان يود 

ــق   ــا يتعل ــره فيم ــذي يظه ــان. ب ال ــلبن ــى ، اثالث ــس ا جيــب عل ل
ــدول     أالّ ــة للـ ــؤون الداخليـ ــدخل يف الشـ ــات وال يتـ يف العالقـ

بـدأ،  من حيـث امل  بلده فدال ميكن لو، ائية بني الدول. رابعالثنا
ــرار  أن يؤيــد  ــو كانــت  حــىت ” ديــدات تضــمنيمشــروع ق ل

ســالم  ال ميكــن حتقيــق، أخــرياًو. “شــقيقةبلــدان مبطنــة ضــد 
ــم يف   ــع أحنــاء  عــادل ودائ بالتوصــل إىل تســوية   إالّ املنطقــةمجي

ويل ومبـدأ  احترام القـانون الـد   شاملة وعادلة ودائمة تستند إىل
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٥(

األرض مقابل السالم وانسحاب إسـرائيل مـن مجيـع األراضـي     
  .)١٠٦(الفلسطينية والعربية احملتلة

إن باكســـتان امتنعـــت عـــن    ممثـــل باكســـتان    وقـــال   
ــه ال  التصـــويت علـــى  ــرار ألنـ ــام يتســـق مشـــروع القـ مـــع مهـ

ــن،   ــى وجــود  أوال يقــدم أي ومســؤوليات جملــس األم ــة عل دل
تصــــدر ى ذلـــك، مل  عـــالوة علــــ وللســــلم. ملـــح  ديـــد   أي
ــشــكوى  أي ــذي  ع ــد ال ــد صــون    ن البل ــه يري ــرار أن ــزعم الق ي

ــرار . وســالمة أراضــيه و تهســياد ــي  ال يعــاجل الق ــد الفعل ، التهدي
القـوات  تعين اإلشـارة إىل   ٢ أحكام الفقرة بلده أن وفديرى و

 القــوة. دون دعــوة وباســتخدامبــاألجنبيــة الــيت دخلــت لبنــان  
الداخليـة للبنـان، وهـو أمـر     تدخل يف الشؤون يالقرار  وقال إن
ــاقض ويت مرفــوض ــاق ) مــن٧( ٢مــع املــادة ن ــال .)١٠٧(امليث  وق

ألنــه عـن التصـويت    اامتنعــ امـ إالربازيـل والفلــبني أيضـا    ممـثال 
لـس األمـن   املمنـوح  جـزء مـن الـدور    كقـرار  ميكن تربير ال ال

ــاق، امليف  ــهويثـ ــاول ألنـ ــور يتنـ ــع يفأمـ ــلطان   اً تقـ ــميم السـ صـ
مل يتضــح يف  )، و٧( ٢ملــادة  يتنــاقض مــع ا  ولبنــان  لالــداخلي  

لســـلم ل هديــ دجــود نــزاع حيتمـــل   الــنص بصــورة مالئمـــة و  
  .)١٠٨(واألمن الدوليني

ــل االحتــاد الروســي    وأكــد   ــه ميكــن ألي خطــوة   ممث أن
يف املنطقـة  احلالـة  تفـاقم  تزيد من  أننان، لبب خاطئة فيما يتعلق

م االســـتقرار اعـــدانؤدي إىل ظهـــور جيـــب جديــد مـــن  أن تــ و
ــر اإلخــالل بــ   أو ــان   خط ــش يف لبن ــهالتوازن السياســي اهل . ذات

__________ 

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٦(

ولالطالع على مزيد مـن املعلومـات   . ٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(
ــيت دارت يف    ــات الــ ــن املناقشــ ــلة   عــ ــة ذات الصــ ــذه اجللســ هــ

ــادة ــن ) ٧( ٢ باملــ ــااملمــ ــر قيثــ ــل، انظــ ــر،   الفصــ ــاين عشــ الثــ
 .األول  اجلزء

 (الفلبني). ٩(الربازيل)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 872/1582 
 

لس مـن أجـل   ام التعديالت لينظر فيها قد بلده وفدقال إن و
يف للحالـــة تســـوية شـــاملة يف ســـياق قـــرار الوضـــع مشـــروع 

 التركيز منعجانب واحد و ذا كونيالشرق األوسط ومنع أن 

ات ومبــا أن اقتراحــ. فحســب علــى الشــؤون اللبنانيــة الداخليــة
مل تعتمــــــد فقــــــد امتنــــــع وفــــــد بلــــــده  االحتــــــاد الروســــــي

  .)١٠٩(التصويت  عن

معياراً مزدوجـاً  ظهر ين القرار إ ممثل شيلي أيضاًقال و  
االنعـدام احملـزن   ”مثلما يتبدى مـن  يف صراع الشرق األوسط، 

لضـفة الغربيـة   لالحـتالل إسـرائيل    للتصدي “إلرادة السياسيةل
ذكـر  يرد أي مل  هأنأيضاً ق القل ومما يدعو إىل ،وغزة واجلوالن
ممثــل  وقـال  .)١١٠(اإلســرائيلي الفلسـطيين زاع ـللنـ خلطـة السـالم   

أن  هـذا القـرار لكنـه يـرى    صـوت لصـاحل   إن وفـد بلـده   أنغوال 
ومراعيـا  توازنـا   كان مـن املمكـن أن يكـون أكثـر    جملس األمن 

وأكــد  .)١١١(للوقــائع اجليوســتراتيجية الدقيقــة جــدا يف املنطقــة  
جلهـود  مـن أجـل ا   بلده صـوت لصـاحل القـرار    وفدن أممثل بنن 

الراميــة إىل حتقيــق تســوية سياســية شــاملة يف الشــرق األوســط  
من خالل انسحاب مجيع القوات األجنبية املوجـودة يف بلـدان   

  .)١١٢(املنطقة
  

 ٢٠٠٤األول/أكتــوبر  تشــرين ١٩املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس ٥٠٥٨(اجللسة 

تشــــــــرين  ١٩ املعقــــــــودة يف ٥٠٥٨يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

ــؤرخ   ــام امل ــوبر   ١األمــني الع  .)١١٣( ٢٠٠٤تشــرين األول/أكت
__________ 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٩(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١١(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 ).٢٠٠٤( ١٥٥٩املقدم عمال بالقرار  S/2004/777التقرير   )١١٣(

أيلول/ســبتمرب  ٣٠والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أنــه حــىت   
مل يـــتم ســـحب اجلهـــاز العســـكري واالســـتخبارايت      ٢٠٠٤

ثـل اجلماعـة   السوري املوجود يف لبنـان. وقـال إن حـزب اهللا مي   
املسلحة املتبقية األكثر أمهية. ورفضـت حكومـة لبنـان وصـف     

مجاعــة ”حــزب اهللا بامليليشــيا اللبنانيــة وأشــارت إليــه باعتبــاره  
وفيمــا يتعلــق بعمليــة االنتخابــات الرئاســية،  “. مقاومــة وطنيــة

أبلــغ األمــني العــام الــس بــأن جملــس النــواب أقــر القــانون         
واليـة الـرئيس اللبنـاين لثالثـة     القاضـي بتمديـد    ٥٨الدستوري 

أعوام. ورغم أن احلكومة أبلغت األمني العام بـأن القـانون قـد    
اعتمد وفقا لقواعد الدستور اللبناين، كان هناك اقتنـاع واسـع   

ــان،  ــرار  ”النطــــاق يف لبنــ ــا مقــــدمو القــ  ١٥٥٩أكــــده أيضــ

، بــأن التمديـــد كــان نتيجـــة لتــدخل مباشـــر مـــن    “)٢٠٠٤(
ربية السورية. وقـدم عشـرة مـن أعضـاء     حكومة اجلمهورية الع

جملس النـواب دفعـا يف الـس مـن أجـل إلغـاء القـانون. وقـال         
األمــني العــام إنــه ال ميكنــه تأكيــد الوفــاء باملتطلبــات املفروضــة  

ــرار   ــك، أشــار إىل أن  ٢٠٠٤( ١٥٥٩مبوجــب الق ــع ذل ). وم
احلكومة اللبنانية وحكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية أكـدتا     

  رامهما للمجلس وأما لن تقوما بالطعن يف القرار.له احت

ــس إىل        ــاه ال ــة املتحــدة) انتب ــرئيس (اململك ووجــه ال
جـاء فيـه    )١١٥(. مث أدىل الرئيس ببيان باسـم الـس  )١١٤(وثيقتني

  ضمن مجلة أمور أن الس:
__________ 

ــة    )١١٤( ــالة مؤرخـ ــوبر   ٥رسـ ــرين األول/أكتـ ــة إىل  ٢٠٠٤تشـ موجهـ
ــان (   ــل لبن ــل ــا  Corr.1و  S/2004/794األمــني العــام مــن ممث ) حيي

مالحظــات علــى تقريــر األمــني العــام؛ ومــذكرة شــفوية مؤرخــة   
موجهــة إىل رئــيس الــس مــن  ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٦

) حتيــل S/2004/796الســورية ( البعثــة الدائمــة للجمهوريــة العربيــة
 ا مالحظات على تقرير األمني العام.

)١١٥(  S/PRST/2004/36. 
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تشــرين األول/ أكتــوبر    ١رحــب بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ        
  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٥٩بشأن تنفيذ القرار  ٢٠٠٤

ــيادته       ــة وسـ ــان اإلقليميـ ــالمة لبنـ ــوي لسـ ــه القـ ــددا دعمـ ــد جمـ أكـ
  واستقالله السياسي داخل حدوده املعترف ا دوليا؛

الحظ مـع القلـق أنـه مل يـتم الوفـاء باملتطلبـات الـواردة يف القـرار           
  العام؛    ) حسبما جاء يف تقرير األمني٢٠٠٤( ١٥٥٩

ــذ       ــى أن تنف ــراف ذات الصــلة عل ــذا   حــث األط ــام ه ــع أحك مجي
القرار تنفيذا تاما، ورحب باستعداد األمـني العـام ملسـاعدة األطـراف يف     

  ذلك الصدد.
  

ــرر   ــؤرخ  املقـ ــايو   ٤املـ ــار/ مـ ــة  ٢٠٠٥أيـ (اجللسـ

  ): بيان من الرئيس ٥١٧٥

نيســـــان/أبريل  ٢٩املعقـــــودة يف  ٥١٧٢يف اجللســـــة   
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه التقريــــر نصــــف  ٢٠٠٥

 ٢٠٠٥نيسـان/أبريل   ٢٦ل لألمني العـام املـؤرخ   السنوي األو
ــن    ــس األمــ ــرار جملــ ــذ قــ ــأن تنفيــ . )١١٦()٢٠٠٤( ١٥٥٩بشــ

والحــظ األمــني العــام، يف تقريــره، أنــه مل تســتوف حــىت ذلــك 
). وأشـار إىل االلتـزام   ٢٠٠٤( ١٥٥٩الوقت متطلبات القرار 

الذي قطعته حكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية علـى نفسـها      
اا وعتادهـا العسـكري وأجهـزة اسـتخباراا     بسحب مجيع قو

، على حنـو  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٣٠من لبنان يف موعد أقصاه 
. كمــا ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٦مــا ورد يف الرســالة املؤرخــة  

أبلغ الس أنه مت التوصل إىل اتفـاق حـول إرسـال بعثـة حتقـق      
فنيـــة تابعـــة لألمـــم املتحـــدة لتتحقـــق مـــن صـــحة االنســـحاب 

كامــل. وشــدد علــى أنــه أعطــى أولويــة قصــوى       الســوري ال
النسحاب القوات األجنبية من لبنان. وذكر أيضـا أنـه ينـاقش    
مـــع احلكومـــة اللبنانيـــة إمكانيـــة قيـــام األمـــم املتحـــدة بتقـــدمي  

__________ 

املقــــدم عمــــال ببيــــان الــــرئيس املــــؤرخ      S/2005/272التقريــــر   )١١٦(
 ).S/PRST/2004/36( ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر   ١٩

مساعدة تقنية هلـا بنـاء علـى طلبـها لكفالـة إجـراء االنتخابـات        
  بشكل حر تتوافر فيه املصداقية.

ــس إىل إحاطــة     ــدمها املبعــوث اخلــاص   واســتمع ال ق
 ٢٠٠٥نيسـان/أبريل   ٢٦. وقال املبعـوث إن  )١١٧(لألمني العام

هــو يــوم تــارخيي للشــعبني اللبنــاين والســوري حيــث أنــه ميثــل    
االنسحاب الواضح للقوات السورية مـن لبنـان وتلقـي إشـعار     
رمسي من حكومة اجلمهورية العربية السـورية بـأن اجلمهوريـة    

ل قواــا وأصــوهلا العســكرية العربيــة الســورية قــد ســحبت كــ 
وجهاز استخباراا من لبنان. ومثل انسحاب سوري تـام مـن   
لبنان أيضا إجراء رئيسيا هاما حنو إاء التدخل األجـنيب الـذي   
اتسمت به األوضاع السياسية اللبنانية طوال عقـود. ورأى أن  
ــة شــرط مســبق الســتعادة الســيادة      ــوات األجنبي انســحاب الق

وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله السياسـي. ومتثـل      الكاملة للبنان 
ــة حــرة وذات      ــات برملاني شــرط مســبق آخــر يف إجــراء انتخاب
مصداقية. وشدد على أن األمـني العـام أوفـد بعثـة حتقـق تابعـة       
ــام والكامــل      ــة التحقــق مــن االنســحاب الت لألمــم املتحــدة بغي
ــة      ــة وحكوم ــة اللبناني ــد أكــدت احلكوم للقــوات الســورية. وق

يــة العربيــة الســورية لألمــم املتحــدة أمــا ستســاعدان   اجلمهور
البعثة يف مهمتها اهلامـة. وأبلـغ الـس أنـه يف أعقـاب املناقشـة       

ن تقـدم األمـم   أاليت جرت مع احلكومة اللبنانية بشأن إمكانيـة  
ــات برملانيــة        ــراء انتخاب ــن أجــل إج ــة م املتحــدة مســاعدة تقني

ال االنتخابـات  بطريقة حرة وموثـوق ـا، أرسـل خـرباء يف جمـ     
تــابعون لألمــم املتحــدة ملســاعدة لبنــان يف التحضــري هلــا. ولقــد  
شجع األمني العام أيضا فكرة دعـوة مـراقيب انتخابـات دولـيني     

  .)١١٨(لرصد االنتخابات
__________ 

 شارك األمني العام يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )١١٧(

)١١٨(  S/PV.5172٤-٢صفحات ، ال. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 874/1582 
 

، ٢٠٠٥أيار/مـايو   ٤املعقودة يف  ٥١٧٥ويف اجللسة   
ــر نصــف       ــه التقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ــس م أدرج ال

ــنوي األول ل ــرار    السـ ــذ القـ ــأن تنفيـ ــام بشـ ــني العـ  ١٥٥٩ألمـ

 )١١٩(). مث أدىل الرئيس (الـدامنرك) ببيـان باسـم الـس    ٢٠٠٤(
  جاء فيه ضمن مجلة أمور أن الس:

ــذ       ــالتقرير نصــف الســنوي األول لألمــني العــام عــن تنفي رحــب ب
  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٥٩قرار جملس األمن 

وجهــة امل ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٦أفــاد بتســلم الرســالة املؤرخــة   
إىل األمــني العــام مــن وزيــر خارجيــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية والــيت   
تفيـــد بـــأن ســـوريا قـــد أجنـــزت االنســـحاب التـــام لقواـــا وموجوداـــا  

  لبنان؛    العسكرية وأجهزا االستخبارية من

طلب من حكومة اجلمهورية العربية السـورية واحلكومـة اللبنانيـة      
  املتحدة؛  التابع لألمم التعاون التام مع فريق التحقق

ــن        ــارا م ــات اعتب ــة إجــراء االنتخاب ــة اللبناني ــرار احلكوم رحــب بق
  ؛٢٠٠٥أيار/مايو   ٢٩

شجع األمني العام واحلكومـة اللبنانيـة علـى التوصـل إىل ترتيبـات        
ــة، مبــا يف ذلــك املســاعدة املقدمــة مــن األمــم     مــن أجــل املســاعدة الدولي

  ت بطريقة حرة وذات مصداقية.املتحدة، لكفالة إجراء هذه االنتخابا
  

(اجللســة  ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٧املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥١٩٧

ــة    ــودة يف  ٥١٩٧يف اجللســـ ــه  ٧املعقـــ حزيران/يونيـــ
ــه   ٢٠٠٥ ، أدىل الــرئيس (فرنســا) ببيــان باســم الــس جــاء في

  :)١٢٠(ن السأضمن مجلة أمور 

ــريوت      ــدث يف بـــــ ــذي حـــــ ــايب الـــــ ــتفجري اإلرهـــــ يف  أدان الـــــ
وأودى حبيــاة صــحفي لبنــاين، وأعــرب ألســرة  ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٢

  ومواساته؛  الضحية ولشعب لبنان عن عميق تعاطفه

رحــب بتصــميم والتــزام احلكومــة اللبنانيــة بــأن تقــدم إىل العدالــة     
مــرتكيب الــتفجري إذ أن هــذا االغتيــال هــو مســعى خبيــث لتقــويض أمــن   

__________ 

)١١٩(  S/PRST/2005/17. 

)١٢٠(  S/PRST/2005/22. 

ـــه واستقالل  ـــي واجلهــود الراميــة إ لبنــان واســتقراره وسيادتـ ـــه السياسـ ىل ـ
  صون الوفاق الوطين يف البلد؛  

ــة       أعــرب عــن قلقــه ملــا لالغتيــاالت السياســية واألعمــال اإلرهابي
لالسـتقرار، وحـذر مـن السـماح ملـن       مزعـزع األخرى يف لبنان من أثـــر  

رعـوا األعمــال اإلرهابيـة األخــرية املرتكبـــة بــأن يعرضـوا للخطــر إجــراء     
    الربملانية؛   االنتخابات

) وكـرر دعوتـه إىل االحتـرام    ٢٠٠٤( ١٥٥٩أعاد تأكيـد قـراره     
  التام لسيادة لبنان وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي؛

  اإلرهاب.  حث كافة الدول على التعاون التام يف مكافحة  
  

(اجللسـة   ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٢املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥٢١٢

ــة يف ا   ــه  ٢٢املعقــــودة يف  ٥٢١٢جللســ حزيران/يونيــ
ــه   ٢٠٠٥ ، أدىل الــرئيس (فرنســا) ببيــان باســم الــس جــاء في

  :)١٢١(ضمن مجلة أمور أن الس

أثــىن علــى احلكومــة اللبنانيــة لنجاحهــا يف إجــراء االنتخابــات؛          
وأعــرب عــن تقــديره لشــعبة املســاعدة االنتخابيــة التابعــة لألمــم املتحــدة   

ــدول  ــراقبني الـ ــدموه إىل    يني، الواملـ ــا قـ ــاد األورويب، ملـ ــن االحتـ ــيما مـ سـ
  السلطات اللبنانية من مشورة ودعم تقين؛

تطلـع إىل تشـكيل حكومــة جديـدة يف املســتقبل القريـب، وشــدد       
علــى أن تشــكيل هــذه احلكومــة وفقــا للقواعــد الدســتورية ودون أي       
تـــدخل أجـــنيب ســـيعد عالمـــة أخـــرى علـــى اســـتقالل لبنـــان السياســـي  

  ه؛وسيادت

ــة       ــان يف اآلون ــيت حــدثت يف لبن ــة ال أدان بشــدة األعمــال اإلرهابي
األخــرية، وخباصــة االغتيــال الشــنيع جلــورج حــاوي، الــزعيم الســابق        

  للحزب الشيوعي، وطالب بإحالة مرتكبيها إىل العدالة؛  

ــة االســتعداد للنظــر يف        ــى أهب ــدويل أن يقــف عل ناشــد اتمــع ال
انيـة املنتخبـة حـديثا بغيـة تعزيـز املسـاعدة       املطالب احملتملة للسـلطات اللبن 

  والتعاون؛

ــرار       ــواردة يف القــ ــروط الــ ــع الشــ ــذ مجيــ ــه إىل تنفيــ ــرر دعوتــ كــ
)، وحث مجيـع األطـراف املعنيـة علـى أن تتعـاون علـى       ٢٠٠٤( ١٥٥٩

__________ 

)١٢١(  S/PRST/2005/26. 
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حنو كامل لتحقيـق هـذا اهلـدف؛ ودعـا أيضـا إىل التنفيـذ الكامـل للقـرار         
  )؛٢٠٠٥( ١٥٩٥

لســيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة  أكــد مــن جديــد دعمــه القــوي  
ووحدتــه واســتقالله السياســي داخــل احلــدود املعتــرف ــا دوليــا حتــت    

  سلطة احلكومة اللبنانية وحدها دون سواها.
  

 ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٢املقرر املـؤرخ    

  ): بيان من الرئيس٥٣٢٠(اجللسة 

كــــــــانون   ١٢املعقــــــــودة يف   ٥٣٢٠يف اجللســــــــة   
ــمرب  ــاركة يف   ٢٠٠٥األول/ديسـ ــان إىل املشـ ــل لبنـ ــي ممثـ ، دعـ

املناقشة. وأدىل الرئيس (اململكـة املتحـدة) ببيـان باسـم الـس      
  :)١٢٢(مور أن السأجاء فيه ضمن مجلة 

ــذي حــدث يف ضــواحي         ــايب ال ــتفجري اإلره ــة ال أدان أشــد اإلدان
وأودى حبيـــاة عضـــو   ٢٠٠٥كـــانون األول/ديســـمرب   ١٢بـــريوت يف 

حملرر والصـحفي جـربان تـويين، وهـو وطـين كـان ميثـل        الربملان اللبناين وا
رمزا من الرموز الـيت تنـادي حبريـة لبنـان وسـيادته واسـتقالله السياسـي،        
ــى         ــع أســر القتل ــه م ــن تعاطف ــرب ع ــراد آخــرين. وأع ــة أف وكــذلك ثالث

  واجلرحى؛  

أكــد جمــددا اإلعــراب عــن قلقــه العميــق إزاء تــأثري االغتيــاالت         
يــة األخــرى يف لبنــان واملتمثــل يف زعزعــة     السياســية واألعمــال اإلرهاب 

  االستقرار؛

أكد جمددا أيضا على التحذير الصـادر عنـه والـذي يفيـد بأنـه لـن         
يسمح بنجاح أولئك الذين يرعون اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت متـت اليـوم      
وقبــل ذلــك ضــد القــادة السياســيني واألفــراد مــن قــادة اتمــع املــدين يف  

أـا تسـتهدف تقـويض أمـن لبنـان واسـتقراره        لبنان، واليت يبدو واضـحا 
وسيادته ووحدته الوطنيـة واسـتقالله السياسـي وحريـة صـحافته، وأـم       

  سوف يساَءلون عن جرائمهم يف اية األمر؛

) وكــرر مــرة أخــرى دعوتــه ٢٠٠٤( ١٥٥٩أعــاد تأكيــد قــراره   
ه إىل االحتـرام التــام لسـيادة لبنــان وسـالمته اإلقليميــة ووحدتـه واســتقالل    

  السياسي.
  

__________ 

)١٢٢(  S/PRST/2005/61. 

ــرر املـــؤرخ     ــانون الثاين/ينـــاير   ٢٣املقـ  ٢٠٠٦كـ

  ): بيان من الرئيس ٥٣٥٢(اجللسة 

كــــــــانون   ٢٣املعقــــــــودة يف   ٥٣٥٢يف اجللســــــــة   
، دعي املبعوث اخلـاص لألمـني العـام املعـين     ٢٠٠٦الثاين/يناير 

ــرار   ــذ القـ ــة.  ٢٠٠٤( ١٥٥٩بتنفيـ ــاركة يف املناقشـ ) إىل املشـ
تشــرين  ٢٦الــه رســالة مؤرخــة وأدرج الــس يف جــدول أعم

موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 
الــس، حييــل ــا تقريــره نصــف الســنوي الثــاين بشــأن تنفيــذ   

. والحظ األمني العـام يف تقريـره   )١٢٣()٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار 
ــدات     ــوات واملعـ ــحاب القـ ــيات انسـ ــاء مبقتضـ ــد مت الوفـ ــه قـ أنـ

أنــه قــد بــرزت تعقيــدات   العســكرية الســورية. والحــظ أيضــا 
ناشئة عن عدم وجود حدود متفق عليها ومعينة بوضـوح بـني   
لبنـــان واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية. وكانـــت هنـــاك أيضـــا   
صعوبات متعلقة مبراقبة اخلط احلدودي بني لبنان واجلمهوريـة  
العربيــة الســورية ومســألة نقــل األســلحة واألشــخاص بصــورة  

ملسلحة يف لبنان. وأشـار إىل أن  غري قانونية صوب اجلماعات ا
اخلطــوة التاليــة يف العمليــة هــي قيــام القــوات املســلحة اللبنانيــة  
بتــوفري األمــن املتواصــل والفعلــي يف كــل أحنــاء البلــد يف وقــت  
جيري فيه تقليص حجم اجليش بشكل ملمـوس. وقـال األمـني    
العــام إنــه يعتــزم كخطــوة مقبلــة التركيــز بشــكل خــاص علــى   

ات اللبنانيــة بشــأن ممارســة ســيطرة وســلطة  العمــل مــع الســلط
احلكومة بشكل تام علـى مجيـع أرجـاء لبنـان، دومنـا حتـد ميثلـه        
وجود مجاعات مستقلة ال ختضع ألي إشراف، لبنانيـة كانـت   

  أو غري لبنانية.
__________ 

املقدم عمـال بالبيـان الصـادر عـن الـرئيس يف       S/2005/673التقرير   )١٢٣(
 ).S/PRST/2004/36( ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٩
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وأدىل الرئيس (مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة) ببيـان باسـم        
  :)١٢٤(الس جاء فيه ضمن مجلة امور أن الس

 ١٥٥٩حظ إحراز مزيـد مـن التقـدم امللحـوظ يف تنفيـذ القـرار       ال  

)، غري أنـه الحـظ أيضـا أن أحكامـا أخـرى مـن القـرار مل تنفَّـذ         ٢٠٠٤(
  حىت ذلك احلني؛

ــة لقيامهـــا بفـــتح حـــوار يف تشـــرين      أثـــىن علـــى احلكومـــة اللبنانيـ
مــع ممثلــي امليليشــيات والختاذهــا تــدابري ملكافحــة   ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

  األسلحة واألفراد إىل األراضي اللبنانية؛ حركة نقل

  أدان استمرار اهلجمات اإلرهابية يف لبنان؛  

 ١٥٥٩كرر دعوته إىل التنفيـذ الكامـل جلميـع مقتضـيات القـرار        

)، وحــث مجيــع األطــراف املعنيــة علــى التعــاون الكامــل مــع        ٢٠٠٤(
  الس واألمني العام لبلوغ ذلك اهلدف.

  

(اجللســـة   ٢٠٠٦مـــايو أيار/ ١٧املقـــرر املـــؤرخ    

  )٢٠٠٦( ١٦٨٠): القرار٥٤٤٠

  
نيســان/أبريل  ٢١املعقــودة يف  )١٢٥(٥٤١٧يف اجللســة   
، أدىل ببيــان كــل مــن ممثــل لبنــان وممثــل اجلمهوريــة       ٢٠٠٦

  .)١٢٦(العربية السورية

أعرب ممثل لبنان عـن شـكره لـس األمـن علـى كـل         
 الــدعم الــذي قدمــه لتعزيــز ســيادة لبنــان وازدهــاره. وذكــر أن 

، ٢٠٠٦مــؤمتر احلــوار الــوطين، الــذي اســتهِلَّ يف آذار/مــارس   
حقق بالفعـل تقـدما كـبريا. وقـد مت التوصـل إىل توافـق لـآلراء        
بشأن مسائل هامة من قبيـل العالقـات مـع اجلمهوريـة العربيـة      
السورية؛ وترسيم كل احلدود املشتركة بني لبنان واجلمهوريـة  

__________ 

)١٢٤(  S/PRST/2006/3. 

ــة   )١٢٥( جلســـــــــة خاصـــــــــة يف ، املعقـــــــــودة ك ٥٤١٨يف اجللســـــــ
، جرى تبادل لآلراء بني أعضاء الس ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢١

 ورئيس الوزراء اللبناين.

كان لبنان ممثال يف هذه اجللسـة بـرئيس الـوزراء. وشـارك األمـني        )١٢٦(
 العام يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.

زارع شبعــا؛ والسياسـة   العربية السورية، مبا يف ذلـك منطقـة مـ   
العامة جتـاه الفلسطينيـني يف لبنـان؛ والتحقيـق الـدويل والعمليـة     
القضـــائية املتعلقــــة باغتيـــال رئــــيس الـــوزراء الســــابق رفيــــق    
احلريري. ومت بالفعل االتفاق باإلمجاع على أن العالقـات بـني   
احلكومة اللبنانية وحكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية ينبغـي      

تينـة وإجيابيـة تقوم على االحترام املتبـادل واملساواة أن تكون م
ــة     ــة العربي وعــدم التــدخل. وســيكون رد إجيــايب مــن اجلمهوري
السورية على اخلطوات الـيت اتفقـت عليهـا مجيـع األطـراف يف      

مبـــا يف ذلـــك إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية   -احلـــوار الوطنــــي 
ــدين    ــني البلـ ــدود بـ ــيم احلـ ــة  -وترسـ ــى أن حكومـ ـــة علـ  داللـ

اجلمهورية العربية السورية بدأت تقبل فكرة أن قيـام عالقـات   
طيبـــة بينــها ولبنــان املســتقل أمـــر ممكـــن. وقــال إن ترسيـــم        
احلدود يف منطقة مزارع شبعـا أمــر هام يف ذلك السياق ألنــه  

 “حتريـــر”يــؤثر تأثيـــرا كــبريا يف قــدرة احلكومــة اللبنانيــة علــى 
كـذلك إىل أنـه سـينتظر تأكيـد      تلك املنطقة. وأشار ممثل لبنان

ــراف     ــدة لالعتـ ــم املتحـ ــها األمـ ــيت تتطلبـ ــددة الـ ــوات احملـ اخلطـ
ــه       ــار إىل أن ـــا. وأش ــزارع شبع ــى أرض م ــة عل بالســيادة اللبناني
باإلضافة إىل تنفيذ القرارات الـيت اختـذها بالفعـل مـؤمتر احلـوار      
الــوطين، يتمثــل التحــدي اآلخــر يف التوصــل إىل اتفــاق بشـــأن  

ـــني  ــة.    مسـألت ـــن. املســـألة األوىل هــي رئاســة اجلمهوري متبقيتي
اعتــربت األغلبيــة الربملانيــة أن متديــد واليــة الــرئيس إميــل        إذ

حلــود كـان نتيجة لتدخل اجلمهوريـة العربيـة السـورية تـدخال     
قســريا. ومــع ذلــك، وألن األغلبيــة الربملانيـــة ال تكفــي للقيــام   

ة الــرئيس الــيت علــى حنــو موافــق للدســتور بتقصيـــر فتــرة رئاســ 
جرى متديدها، أحيلت القضية إىل مـؤمتر احلـوار الـوطين بأمـل     
ــك    ــىت ذلـ ــر حـ ــذر األمـ ــق يف اآلراء، وإن تعـ ــل إىل توافـ التوصـ
احلــني. أمــا املســألة الثانيــة، فهــي أســلحة حــزب اهللا ودوره يف  
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ــان. وأعــرب أيضــا عــن تقــديره للعمــل الــذي     الــدفاع عــن لبن
  .)١٢٧(ملستقلةتضطلع به جلنة التحقيق الدولية ا

وأكد ممثل اجلمهورية العربية السورية من جديد على   
العالقــات املتميــزة القائمــة بـــني لبنــان وبلــده. وأعــرب عـــن       
اعتقاده بأنه ال توجد أي مشـاكل تتعلـق بترسـيم احلـدود بـني      
البلدين؛ ومع ذلك، فـإن حكومـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية      

ــد بعثــت رســالة    خبصــوص هــذه   مســتعدة لترســيم احلــدود وق
املســألة إىل احلكومــة اللبنانيــة. وشــدد علــى أن ترســيم حــدود  
منطقة مزارع شبعا ال ميكن أن حيدث قبل انسـحاب إسـرائيل   
ــة الســورية       ــة العربي ــة اجلمهوري ــال إن حكوم ــة. وق ــن املنطق م
نفــــذت األحكـــام املتعلقـــة ــــا يف إطـــار قـــرار جملـــس األمـــن  

ـــت كــل قواــا و  ٢٠٠٤( ١٥٥٩ ــدما سحب ــن  ) عن ــا م أفراده
. وأعــــرب عــــن رفضــــه ٢٠٠٥نيســــان/أبريل  ٢٦لبنــــان يف 

ــأن مسألتـَـــي ترســيم        ــدمها أطــراف آخــرون ب ــرة الــيت ق للفك
 ١٥٥٩احلدود و إقامة العالقات الدبلوماسية جزء مـن القـرار   

ــية   ٢٠٠٤( ــات الدبلوماســ ــة العالقــ ــى أن إقامــ ــددا علــ ) مشــ
 وترســـيم احلـــدود مهـــا مســــألتان تقعـــان يف صـــميم الســـلطان 
الداخلي لكل من اجلمهورية العربية السورية ولبنـان وال جيـوز   

من املـادة   ٧للمجلس التدخل يف هاتيـن املسـألتني وفقا للفقرة 
الثانية من ميثاق األمم املتحدة. واختتم قائال إن بعـض الـدول   
ــض      ــق بعـ ــن لتحقيـ ــس األمـ ـــا يف جملـ ــتغالل موقعهـ ــوم باسـ تقـ

الســلم واألمــن   األهــداف، وهــو مــا ال خيـــدم هــدف حتقيــق     
ــة عـــــــدم      يف ــاقم حالــــ ـــم يف تفــــ ــل سيساهــــ ـــة، بــــ املنطقــــ

  .)١٢٨(والتوتر  االستقرار

ــة    ــودة يف  ٥٤٤٠ويف اجللســــ ــايو  ١٧املعقــــ أيار/مــــ
، الــــيت أدىل فيهــــا ممثلــــو األرجنــــتني والصــــني وقطــــر ٢٠٠٦

__________ 

)١٢٧(  S/PV.5417 ٦-٢، الصفحات. 

 .٧و  ٦ تاناملرجع نفسه، الصفح  )١٢٨(

، أدرج الس يف جدول أعمالـه  )١٢٩(واالحتاد الروسي ببيانات
موجهــة مــن األمــني  ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١٨رســالة مؤرخــة 

العــام إىل رئــيس الــس، حييــل ــا التقريــر نصــف الســنوي        
ــرار     ــذ الق ــث بشــأن تنفي . والحــظ )١٣٠()٢٠٠٤( ١٥٥٩الثال

األمني العام يف تقريره أنه أُحرِز مزيد من التقـدم امللمـوس حنـو    
). لكن لن يتم بعـد  ٢٠٠٤( ١٥٥٩تنفيذ مجيع أحكام القرار 

ــع امليليشــيات ا    ــق حــلِّ مجي ــزع    حتقي ــة ون ــري اللبناني ــة وغ للبناني
سالحها وبسط سيطرة احلكومة اللبنانية على كامل األراضـي  
ــة     ــان وســالمته اإلقليمي ــرام الصــارم لســيادة لبن ــة واالحت اللبناني
ــراف إىل     ــع األطـ ــا مجيـ ــي. ودعـ ــتقالله السياسـ ــه واسـ ووحدتـ

). ٢٠٠٤( ١٥٥٩التعاون يف تطبيق تلك األحكام من القـرار  
وريــة العربيــة الســورية إىل قبــول العــرض  ودعــا حكومــة اجلمه

الذي اقترحته احلكومة اللبنانيـة، والـذي يـنص علـى أن يعمـل      
  البلدان معا من أجل إنشاء سفارتني وترسيم احلدود بينهما.

ووجــه الــرئيس (الكونغــو) انتبــاه الــس إىل رســالة        
. ووجــه  )١٣١(موجهــة مــن ممثــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية     

لــس إىل نــص مشــروع قــرار قدمتــه الــدامنرك  الــرئيس انتبــاه ا
؛ )١٣٢(وسلوفاكيا وفرنسا واململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة   

ــة    ــد بأغلبيـ ــويت واعتمـ ــرح للتصـ ــد طُـ ــل   ١٣وقـ ــوتا مقابـ صـ
شيء، مع امتناع عضـوين عـن التصـويت (االحتـاد الروسـي       ال

__________ 

 دعي ممثل لبنان إىل املشاركة يف اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )١٢٩(

)١٣٠(  S/2006/248. 

املوجهـة   ٢٠٠٦نيسـان/أبريل   ٢٤املؤرخـة   S/2006/259الرسالة   )١٣١(
إىل األمــني العــام، الــيت ورد فيهــا أن التقريــر املتعلــق بتنفيــذ قــرار   

 ) جتاوز الوالية اليت نص عليها هـذا ٢٠٠٤( ١٥٥٩جملس األمن 
القــرار وركــز علــى قضــايا مــن صــميم االختصــاص احمللــي لكــال   
البلــدين. وجــرى التأكيــد مــن جديــد أيضــا أنــه مت ســحب مجيــع  
قوات اجلمهورية العربية السـورية ومعـداا العسـكرية وجهازهـا     

 .٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٦األمين من لبنان يف 

)١٣٢(  S/2006/298. 
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)، الــــذي قــــرر ٢٠٠٦( ١٦٨٠والصــــني)، بوصــــفه القــــرار 
  أمور منها: مبوجبه الس مجلة

التــــــام جلميــــــع متطلبــــــات القــــــرار  كــــــرر دعوتــــــه للتنفيــــــذ   
  )؛٢٠٠٤(  ١٥٥٩

كــرر أيضــا طلبــه إىل مجيــع الــدول واألطــراف املعنيــة أن تتعــاون     
تعاونا كامال مـع احلكومـة اللبنانيـة وجملـس األمـن واألمـني العـام لبلـوغ         

  ذلك اهلدف؛

ــى       ــورية علــ ــة الســ ــة العربيــ ــة اجلمهوريــ ــدة حكومــ ــجع بشــ شــ
جابة بشــكل إجيــايب للطلــب الــذي قدمتــه احلكومــة اللبنانيــة بشــأن االســت

ترسيم حدودمها املشتركة وإقامة عالقات دبلوماسـية ومتثيـل دبلوماسـي    
  كاملني؛

أثىن على احلكومة اللبنانية الختاذها إجـراءات ضـد عمليـات نقـل       
األســلحة إىل األراضــي اللبنانيــة، وأهــاب حبكومــة اجلمهوريــة العربيــة       

  أن تتخذ تدابري مماثلة هلا؛ السورية

أكد من جديد تأييده لألمني العام وملبعوثـه اخلـاص فيمـا يبذالنـه       
ــرار        ــع أحكــام الق ــذ مجي ــان لتيســري تنفي ــه مــن تف ــا يبديان مــن جهــود وم

  ) واملساعدة على تنفيذها.  ٢٠٠٤( ١٥٥٩

وبعد التصويت، أدىل ممثل االحتاد الروسـي ببيـان قـال      
االســتقرار يف لبنــان وتطبيــع الوضــع يف فيــه إنــه دعــا إىل تعزيــز 

اجلمهورية العربية السورية. وأعرب عـن يقينـه مـن أن السـبيل     
الوحيد لتعزيز سيادة لبنان ووحدته وسالمة أراضـيه يتمثـل يف   

 ١٦٨٠احلــوار بــني دمشــق وبــريوت. وأكــد علــى أن القــرار    

ــام   ”) ٢٠٠٦( ــن مهـ ــره مـ ــبق ذكـ ــا سـ ــع مـ ــى مـ . “ال يتماشـ
أي حاجة يف هذه املرحلة بصـفة خاصـة    الوفد الروسي ير ومل

إىل أي رد فعل رئيسي آخر من جانب الـس بشـأن املسـائل    
اللبنانية. وذكر أيضـا أن االحتـاد    -املتصلة بالعالقات السورية 

ــتم        ــه مل ي ــرار ألن ــك الق ــد ذل ــه تأيي ــه ال ميكن الروســي وجــد أن
  .)١٣٣(األخذ بالتعديالت اليت اقترح إدخاهلا على القرار

__________ 

)١٣٣(  S/PV.5440 ،٣و  ٢ الصفحتان. 

ممثـل األرجنـتني إن حكومـة األرجنـتني ال تـرى      وقال   
ــرار     ــوق القــ ــرات منطــ ــل فقــ ــادة تأويــ ــرورة إلعــ  ١٥٥٩ضــ

ــرى    ٢٠٠٤( ــد مــن االلتزامــات. وي ــزام األطــراف باملزي ) أو إل
وفده أن لغـة القـرار ينبغـي أن تفسـر يف ضـوء أحكـام القـانون        
الدويل ذات الصلة فيمـا يتعلـق بالشـؤون الدبلوماسـية. وتقـرر      

ــة ف ــه جيــب     اتفاقي ــات الدبلوماســية بشــكل حمــدد أن ــا للعالق يين
إنشاء العالقات الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي املتبـادل مـن   
خالل رضا الدول املعنيـة املتبـادل. وال يعتقـد بلـده أنـه ينبغـي       
ــة      ــة الثنائي ــدخل يف هــذه املســائل ذات الطبيع ــن الت ــس األم ل

ـــ   ــرة ذات الصـ ــتني أن الفقــ ــة. ورأت األرجنــ ــذلك البحتــ لة بــ
املوضــوع ال تشــكل ســابقة ميكــن االســتناد إليهــا يف املســتقبل  

  .)١٣٤(بشأن هذه القضية أو أي قضايا أخرى

وقــال ممثــل الصــني إن حكومــة الصــني تــتفهم وتؤيــد     
متاما رغبة لبنان يف إقامة عالقات دبلوماسية مع جريانه ورسـم  
حدوده معهم ومطالبته بذلك، وحيـدوها األمـل يف أن يواصـل    

ان واجلمهورية العربية السورية حوارمها الثنـائي. ويف ضـوء   لبن
ذلـك، كـان يأمـل أيضـا يف أن يـدخل مقـدمو مشـروع القـرار         
ــق يف اآلراء .     ــل إىل توافـ ــل التوصـ ــن أجـ ــبة مـ ــيريات مناسـ تغـ

أنه مل يتم إدخال هذه التغيريات، امتنعت حكومـة الصـني    ومبا
  .)١٣٥(عن التصويت

ــل قطــر عــن األســف ألن      ــر  وأعــرب ممث شالقــرار مل ي
ــط األزرق،     إىل ــرائيل للخــ ــهاكات إســ ــن انتــ ــهاك مــ أي انتــ
العوامــــل الــــيت تعيــــق التنفيــــذ الكامــــل للقــــرار   مــــن أــــا إذ

١٣٦()٢٠٠٤(  ١٥٥٩(  .  
  

__________ 

 .٤-٣الصفحتان رجع نفسه، امل  )١٣٤(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٦(
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 ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٣٠املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥٥٥٩(اجللسة 

تشــــــــرين  ٣٠املعقــــــــودة يف  ٥٥٥٩يف اجللســــــــة   
، الــيت دعــي ممثــل لبنــان إىل املشــاركة     ٢٠٠٦األول/أكتــوبر 

فيها، أدرج الس يف جـدول أعمالـه التقريـر نصـف السـنوي      
 ٢٠٠٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٩الرابع لألمني العـام املـؤرخ   

ــن    ــس األمــ ــرار جملــ ــذ قــ ــأن تنفيــ . )١٣٧()٢٠٠٤( ١٥٥٩بشــ
والحــظ األمــني العــام، يف تقريــره، أنــه يف الشــهور الســتة الــيت  

ر تقريـره الســابق، شـهد لبنـان بدايـة أزمــة     انقضـت منـذ صـدو   
سياسية أعقبها تدهور حـاد وانعـدام لالسـتقرار طويـل األمـد،      
مبــا يف ذلــك األعمــال العدائيــة بــني إســرائيل وحــزب اهللا الــيت   

. ومـع ذلـك، الحـظ أنـه حـدث      )١٣٨(متوز/يوليـه  ١٢بدأت يف 
). وأجريـت  ٢٠٠٤( ١٥٥٩تقدم كـبري صـوب تنفيـذ القـرار     

ــات تشــريع  ــام صــوب     انتخاب ــدم ه ــق تق ــة وحتق ية حــرة ونزيه
البسط التام لسيطرة احلكومة اللبنانية علـى األراضـي اللبنانيـة.    
ومع ذلك، فإن حـل امليليشـيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة ونـزع       
ســالحها مل ينفــذا بعــد بالكامــل. وشــدد علــى أن هــذا األمــر    
يشكل عنصرا ضروريا إلكمـال توطيـد دعـائم لبنـان باعتبـاره      

ــ ــة، وال ميكــن أن يتحقــق إال عــن   دول ة ذات ســيادة ودميقراطي
طريق عملية شاملة تعاجل املصاحل السياسية واالقتصادية جلميـع  
اللبنانيني وللـذين يعيشـون يف لبنـان. وأشـار أيضـا إىل أنـه مـن        
شأن إنشاء عالقات دبلوماسـية كاملـة بـني لبنـان واجلمهوريـة      

بـني البلـدين، مبـا يف     العربية السورية وترسيم احلدود املشـتركة 
__________ 

)١٣٧(  S/2006/832. 

بــــاء مــــن  - ٣٣، أو الفــــرع S/2006/730و  S/2006/670انظــــر   )١٣٨(
الفصــل بشــأن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان والقــرار    هــذا

٢٠٠٦( ١٧٠١.( 

ذلك منطقة مزارع شبعا عـن طريـق اتفـاق ثنـائي، أن يشـكّال      
  خطوتني هامتني يف طريق تعزيز السالم واألمن يف املنطقة.  

مث أدىل الرئيس (اليابان) ببيـان باسـم الـس جـاء فيـه        
  :)١٣٩(ضمن مجلة أمور أن الس

)، ٢٠٠٤( ١٥٥٩الحظ إحراز تقـدم هـام صـوب تنفيـذ القـرار        
غري أنـه الحـظ أيضـا أن أحكامـا أخـرى مـن القـرار مل تنفـذ حـىت ذلـك           

  احلني؛

أشــاد باحلكومــة اللبنانيــة لبســطها ســلطتها علــى مجيــع أراضــيها؛    
ــذ القــرار    ــه لتنفي ــد دعوت ) حبــذافريه وحــث  ٢٠٠٤( ١٥٥٩وكــرر تأكي

  مجيع األطراف املعنية على التعاون بشكل تام لتحقيق هذا اهلدف.

ــه اخلــاص يف مــا    أعــاد التأكيــد    علــى دعمــه لألمــني العــام ومبعوث
ــن         ــد م ــي املزي ــع إىل تلق ــان وتطل ــن تف ــه م ــود ويظهران ــن جه ــه م يبذالن

  التوصيات من األمني العام بشأن املسائل املتعلقة ذات الصلة.
  

(اجللسـة   ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١١املؤرخ  املقرر  

  ): بيان من الرئيس٥٦٩١

حزيران/يونيـه   ١١املعقودة يف  )١٤٠(٥٦٩١يف اجللسة   
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه التقريــــر نصــــف  ٢٠٠٧

ــؤرخ     ــام امل ــني الع ــايو  ٧الســنوي اخلــامس لألم  ٢٠٠٧أيار/م
ــن    ــس األمــ ــرار جملــ ــذ قــ ــأن تنفيــ . )١٤١()٢٠٠٤( ١٥٥٩بشــ

والحظ األمـني العـام، يف تقريـره، أنـه علـى الـرغم مـن إحـراز         
امــل ) بالك٢٠٠٤( ١٥٥٩مزيــد مــن التقــدم، مل ينفــذ القــرار  

حىت ذلك الوقـت. وأشـار إىل أن حكومـة لبنـان ظلـت تشـهد       
انعــداما متواصــال لالســتقرار السياســي. وفشــلت املشــاورات    

تشـرين   ٦فيما بني الزعماء السياسيني اللبنانيني اليت بـدأت يف  
لتســوية خالفــام، واســتقال األعضــاء     ٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 
__________ 

)١٣٩(  S/PRST/2006/43. 

ممثــل لبنــان واملبعــوث اخلــاص لألمــني العــام يف اجللســة       شــارك   )١٤٠(
 ولكنهما مل يدليا ببيان.

)١٤١(  S/2007/262. 
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كومة. وذكـر  الشيعة وأعضاء آخرون يف جملس الوزراء من احل
أن املعارضة، اليت تتألف من حركـة أمـل وحـزب اهللا وحركـة     
الـــوطنيني األحـــرار وكـــذلك الـــرئيس حلـــود، رأت أن جملـــس 
ــة       ــري أن احلكوم ــتورية. غ ــع بشــرعية دس ــد يتمت ــوزراء مل يع ال
ــة    ــا ألـــا حتظـــى بـــدعم األغلبيـ واصـــلت اجتماعاـــا وأعماهلـ

نـه بـالنظر إىل أن   الربملانية. وعالوة على ذلك، رأت احلكومة أ
رئيس الوزراء مل يقبل بصـفة رمسيـة االسـتقاالت املقدمـة إليـه،      
فإا ال تعترب سارية. وبينت حالة املواجهة اليت طال أمـدها أن  
لبنــان حباجــة إىل إطــار سياســي يكــون شــامال وقائمــا علــى        
التراضي. وقـال إن التوصـل إىل حـل لألزمـة ينبغـي أن يشـمل       

لة رئاسـة اجلمهوريـة اللبنانيـة. وأكـد     مناقشة اتفاق بشأن مسـأ 
ــى احلاجــة إىل التصــدي لالدعــاءات بشــأن حــدوث      أيضــا عل
عمليات نقل أسلحة عرب احلدود بصورة غري مشروعة، وكـرر  
التأكيـــد علـــى أمهيـــة إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية رمسيـــة بـــني  

  اجلمهورية العربية السورية ولبنان.

  لـس جـاء فيـه    مث أدىل الرئيس (بلجيكا) ببيان باسم ا
  :)١٤٢(ضمن مجلة أمور أن الس

ــة لبنــان الشــرعية واملنتخبــة          ــرر تأكيــد دعمــه الكامــل حلكوم ك
ــة يف البلــد،    ــرام التــام للمؤسســات الدميقراطي دميقراطيــا، ودعــا إىل االحت

يتفـــق ودســـتوره، وأدان أي حماولـــة تســـتهدف زعزعـــة اســـتقراره،   مبـــا
ــة   ــى باملســؤولية مــن   وأهــاب جبميــع األحــزاب السياســية اللبناني أن تتحل

  أجل احليلولة، من خالل احلوار، دون تدهور احلالة يف لبنان؛

أكــد مــن جديــد دعمــه القــوي لســالمة لبنــان اإلقليميــة وســيادته    
ــال      ــتمرار األعمــ ــس اســ ــي؛ وأدان الــ ــتقالله السياســ ــه واســ ووحدتــ

ح اإلجراميـة واإلرهابيــة يف لبنــان، مبــا فيهــا تلــك الــيت يرتكبــها تنظــيم فــت 
اإلسالم، وأيد تأييدا تامـا اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة اللبنانيـة واجلـيش        

  اللبناين لضمان األمن واالستقرار يف مجيع أحناء لبنان؛  

ــئني       ــدنيني، والالجــ ــكان املــ ــة الســ ــرورة محايــ ــى ضــ ــدد علــ شــ
  الفلسطينيني على وجه اخلصوص، وتقدمي املساعدة هلم؛

__________ 

)١٤٢(  S/PRST/2007/17. 

يف لبنـان دون موافقـة    أكد جمـددا عـدم جـواز وجـود أي أسـلحة       
حكومتــه؛ كــرر اإلعــراب عــن قلقــه العميــق إزاء تزايــد املعلومــات الــيت    
تفيــد ــا إســرائيل ودول أخــرى عــن عمليــات النقــل غــري املشــروعة          

السـورية،   -سـيما عـرب احلـدود اللبنانيـة      لألسلحة إىل داخـل لبنـان، وال  
  نانية؛وتطلع إىل استنتاجات الفريق املستقل لتقييم احلدود اللب

ــه اخلــاص يف جهودمهــا       ــد دعمــه لألمــني العــام ومبعوث أعــاد تأكي
ــرارين       ــام القـ ــع أحكـ ــذ مجيـ ــري تنفيـ ــل تيسـ ــن أجـ ــا مـ  ١٥٥٩وتفانيهمـ

ــع إىل   ٢٠٠٦( ١٦٨٠) و ٢٠٠٤( ــذها، وتطلـــ ــاعدة يف تنفيـــ ) واملســـ
) وإىل ٢٠٠٦( ١٧٠١التقريــر املقبــل لألمــني العــام عــن تنفيــذ القــرار       

  ائل العالقة ذات الصلة.توصياته اإلضافية بشأن املس
  

 ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ١١املقرر املـؤرخ    

  ): بيان من الرئيس ٥٧٩٩(اجللسة 

كــــــــانون   ١١املعقــــــــودة يف   ٥٧٩٩يف اجللســــــــة   
، أدىل الــرئيس (إيطاليــا) ببيــان باســـم    ٢٠٠٧األول/ديســمرب  

  :)١٤٣(الس جاء فيه ضمن مجلة أمور أن الس

  لبنان؛  تأجيل االنتخابات الرئاسية يف أكد قلقه العميق إزاء تكرار  

شدد على أن املأزق السياسي املسـتمر ال خيـدم مصـلحة الشـعب       
  اللبناين، وقد يؤدي إىل مزيد من التدهور يف احلالة بلبنان؛  

ــة،      ــية حــــرة ونزيهــ ــراء انتخابــــات رئاســ ــه إىل إجــ كــــرر دعوتــ
خل أو تـأخري، مبـا يتفـق مـع قواعـد الدسـتور اللبنـاين وبـدون أي تـد          بال

  نفوذ أجنيب، ويف ظل االحترام التام للمؤسسات الدميقراطية؛

شدد على أمهية املؤسسات الدستورية اللبنانية، مبا فيهـا احلكومـة     
اللبنانية، وكذلك على أمهيـة وحـدة الشـعب اللبنـاين، وال سـيما اسـتنادا       

  إىل املصاحلة واحلوار السياسي؛

ة أن تواصل ضـبط الـنفس   أهاب جبميع األحزاب السياسية اللبناني  
وأن تبدي روح املسؤولية بغية احليلولـة، مـن خـالل احلـوار، دون مزيـد      

  من التدهور يف احلالة بلبنان؛

أشــاد بالنــهج الــذي تنتهجــه احلكومــة اللبنانيــة املنتخبــة دميقراطيــا    
واجليش اللبناين لالضطالع مبسؤولياما يف تلك الفتـرة إىل حـني إجـراء    

  اسية؛االنتخابات الرئ

  تاما.  كرر دعوته إىل تنفيذ مجيع قراراته بشأن لبنان تنفيذا  
  

__________ 

)١٤٣(  S/PRST/2007/46. 
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  )  ٢٠٠٥( ١٥٩٥قرار جملس األمن  - دال
  

(اجللســة  ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ١٥املقـرر املـؤرخ     

  ): بيان من الرئيس٥١٢٢

شـــــباط/فرباير  ١٥املعقـــــودة يف  ٥١٢٢يف اجللســـــة   
اء فيـه  ، أدىل الرئيس (بنن) ببيان باسم جملس األمـن جـ  ٢٠٠٥

  :)١٤٤(ضمن مجلة أمور أن الس

أدان إدانــــــة قاطعــــــة الــــــتفجري اإلرهــــــايب الــــــذي وقــــــع يف        
يف بـريوت، وأسـفر عـن مصـرع رئـيس وزراء       ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٤

لبنان السابق رفيق احلريري وآخرين، وأحـدث إصـابات بالغـة بعشـرات     
  األشخاص ومن بينهم الوزير السابق باسل فليحان؛  

ــق    ــن عميـ ــرب عـ ــة     أعـ ــعبا وحكومـ ــان شـ ــه للبنـ ــه وتعازيـ تعاطفـ
  وللضحايا وأسرهم؛

دعا احلكومة اللبنانية إىل أن تقدم إىل العدالة مرتكيب هـذا العمـل     
اإلرهايب الشنيع ومن قاموا بتنظيمه ورعايته؛ وقال إنه سـاوره قلـق بـالغ    

ــا    ــان الســابق وم ــيس وزراء لبن ــل رئ ــل يف     إزاء مقت ــر حمتم ــن أث ــذلك م ل
اليت يبـذهلا الشـعب اللبنـاين مـن أجـل توطيـد الدميقراطيـة         اجلهود اجلارية

يف لبنــان، كمــا ســاوره القلــق إزاء احتمــال حــدوث مزيــد مــن زعزعــة    
  لبنان؛  االستقرار يف

طلــب إىل األمــني العــام أن يتــابع عــن كثــب احلالــة يف لبنــان وأن    
يقدم على وجه السرعة تقريرا عـن املالبسـات واألسـباب الـيت أحاطـت      

  مل اإلرهايب وما ترتب عليه من عواقب.ذا الع
  

(اجللســة   ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٧املقــرر املــؤرخ    

  )٢٠٠٥( ١٥٩٥): القرار ٥١٦٠
  

آذار/مـارس   ٢٤أحـال األمـني العـام، برسـالة مؤرخـة        
، إىل الس تقرير بعثة تقصي احلقـائق املوفـدة إىل   )١٤٥(٢٠٠٥

لبنــان لتحــري أســباب ومالبســات وعواقــب اغتيــال رئــيس       
  وزراء السابق رفيق احلريري.ال

__________ 

)١٤٤(  S/PRST/2005/4. 

املقدم عمـال بالبيـان الصـادر عـن الـرئيس يف       S/2005/272التقرير   )١٤٥(
 ).S/PRST/2005/4( ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٥

وقدم تقرير بعثة تقصي احلقائق تفاصيل عـن احلـادث     
، عنــدما وقــع انفجــار ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١٤الــذي وقــع يف 

ــل    ــهم   ٢٠يف وســط بــريوت أســفر عــن مقت شخصــا، مــن بين
ــات الــيت تلــت ذلــك. وشــدد     ــوزراء الســابق والتحري رئــيس ال

ــالرغم مــن أن التأكــد بشــك   ــه ب ل موثــوق مــن التقريــر علــى أن
احملددة الغتيال السـيد احلريـري لـن يكـون ممكنـا      “ األسباب”

إال بعــد أن جيــري إحضــار مقتــريف هــذه اجلرميــة أمــام العدالــة،  
ــين      ــال جــرى يف ســياق سياســي وأم فمــن الواضــح، أن االغتي
شــابه اســتقطاب حــاد حــول مســألة النفــوذ الســوري يف لبنــان 

ة الكافيــة ملواطنيهــا. وعجــز الدولــة اللبنانيــة عــن تــوفري احلمايــ 
ولدى تقدمي تفاصيل عن اخللفية السياسية هلذا احلادث، أشـار  
التقريــر إىل أن رئــيس الــوزراء قــدم اســتقالته يف أعقــاب متديــد  
فترة والية الرئيس اللبناين لثالث سنوات. وأشار التقرير أيضـا  

ــه يعتقــد علــى نطــاق واســع أن الســيد احلريــري        آزر ”إىل أن
). وحبلـــول  ٢٠٠٤( ١٥٥٩القـــرار  “نشـــطة (...) مـــؤازرة 

كتلــة منيعــة ”، كانــت هنــاك ٢٠٠٥ايــة كــانون الثاين/ينــاير 
تضم معـا ألول مـرة، ممـثلني جلميـع      “من القوى تربز يف لبنان

ــتثناء    ــا، باسـ ــة تقريبـ ــية و الطوائـــف الدينيـ التجمعـــات السياسـ
ملحوظ يتعلق باموعتني الشيعيتني أمل وحـزب اهللا. وبـدت   

لــة مــن القــوى واثقــة مــن الفــوز بأغلبيــة واضــحة يف  هــذه الكت
قدرا على إجبار اجلمهورية العربيـة  ” ناالنتخابات املقبلة وم

الســورية علــى تنفيــذ التزامهــا املعلــق مبوجــب اتفــاق الطــائف    
. وكــان رئــيس  “)٢٠٠٤( ١٥٥٩و/أو قــرار جملــس األمــن   

ه الوزراء احلريري الرجل الذي ينظر إليه باعتباره مهنـدس هـذ  
ــة واملخــابرات      ــن اللبناني ــزة األم ــة أن أجه ــة. ورأت البعث الكتل
العسكرية السورية تتحمل املسؤولية األوىل عـن انعـدام األمـن    
واحلمايــة والقــانون والنظـــام يف لبنــان. ومـــع ذلــك، حتملـــت     
حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية املســؤولية الرئيســية عــن   

لــوزراء الســابق. التــوتر السياســي الــذي ســبق اغتيــال رئــيس ا  
وأشــار اســتعراض مــا أجــري مــن حتقيقــات إىل افتقــار واضــح  
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لاللتزام من جانـب السـلطات اللبنانيـة بـإجراء حتقيـق فعـال يف       
اجلرمية وأظهر أيضا أن هـذه التحقيقـات مل جتـر وفقـا للمعـايري      
ــزة       ــة أيضــا أن اســتعادة أجه ــا. واســتنتجت البعث ــة دولي املقبول

ومصـداقيتها تكتسـي أمهيـة حيويـة مـن      األمن اللبنانية لرتاهتـها  
أجل بسط األمن واالستقرار يف البلد. وأخريا، تـرى البعثـة أن   
الدعم الدويل واإلقليمي سيكونان ضـروريان لضـمان الوحـدة    
الوطنية للحكومة اللبنانية، والصد عن هشاشة مؤسسة احلكـم  
فيه إزاء الضغوط اليت ال لزوم هلا. ونتيجـة لـذلك، أيـد األمـني     

ام يف رسالته استنتاج البعثة الذي يفيد بضرورة إنشـاء جلنـة   الع
  حتقيق مستقلة من أجل كشف احلقيقة.  

ــة    ــان/أبريل  ٧املعقـــــودة يف  ٥١٦٠ويف اجللســـ نيســـ
ــالة املـــذكورة أعـــاله يف جـــدول  ٢٠٠٥ ، أدرج الـــس الرسـ

أعمالـــه. ووجـــه الـــرئيس (الصـــني) انتبـــاه الـــس إىل رســـالة  
موجهـة إىل األمـني العـام مـن      ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩مؤرخة 

، حتمل املوافقـة علـى القـرار الـذي اختـذه جملـس       )١٤٦(ممثل لبنان
األمــن بإنشــاء جلنــة حتقيــق دوليــة حــول جرميــة اغتيــال رئــيس   
الــوزراء احلريــري؛ ورســالة موجهــة إىل األمــني العــام ورئــيس   

يعلـن   ،)١٤٧(جملس األمن مـن ممثـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية     
؛ ورسـالة  “تبتعـد عـن املوضـوعية   ”جات التقريـر  ا أن اسـتنتا 

موجهـة إىل رئــيس جملـس األمــن مـن ممثلــي لبنـان واجلمهوريــة     
ــة الســورية  ــق     )١٤٨(العربي ــى تعمي ــدولتني عل ــد تصــميم ال ، تؤك

مســرية التعــاون والتنســيق بينــهما. ووجــه الــرئيس أيضــا انتبــاه  
الس إىل مشروع قرار مقدم مـن الـدامنرك ورومانيـا وفرنسـا     

ـــدا   وال فلــــبني واململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنـــ
ــان     ــة واليابــــ ــدة األمريكيــــ ـــات املتحــــ ـــة والواليـــــ الشماليـــــ

__________ 

)١٤٦(  S/2005/208. 

)١٤٧(  S/2005/209. 

)١٤٨(  S/2005/219. 

. وطُـــرح مشـــروع القــرار للتصـــويت، واعتمـــد  )١٤٩(واليونــان 
ــرار     ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٥( ١٥٩٥باإلمجــاع وب
  الذي قرر مبوجبه الس مجلة أمور منها:  

قلة دولية للتحقيق تتخذ من لبنان مقرا هلا قرر إنشاء جلنة مست  
ملساعدة السلطات اللبنانية يف التحقيق الذي جتريه يف مجيع جوانب 
هذا العمل اإلرهايب، مبا يف ذلك املساعدة يف حتديد هوية مرتكبيه 

  ومموليه ومنظميه واملتواطئني معهم؛

ت طلب إىل احلكومة اللبنانيـة أن تكفـل مراعـاة نتـائج واسـتنتاجا       
  حتقيقات اللجنة مراعاة تامة؛

قرر أنه ينبغـي للجنـة أن تلقـى تعاونـا تامـا مـن جانـب السـلطات           
اللبنانيــة؛ وأن تكــون هلــا ســلطة مجــع أي معلومــات وأدلــة إضــافية؛ وأن  
تتمتــع حبريــة التنقــل يف مجيــع أحنــاء األراضــي اللبنانيــة؛ وأن يــوفر هلــا         

  يلزم من تسهيالت وموظفني ألداء مهامها؛  ما

إىل األمــني العــام التشــاور بشــكل عاجــل مــع احلكومــة        طلــب  
اللبنانيـة بغيــة تسـهيل إنشــاء وعمــل اللجنـة، وطلــب إليـه أيضــا أن يقــدم     

بتــاريخ شــروع اللجنــة يف    خيطــرهتقريــرا إىل الــس وفقــا لــذلك وأن    
  كامل عملياا؛

طلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن يتخــذ دون تــأخري اخلطــوات          
تيبـات الالزمــة للتعجيـل يف إنشـاء اللجنــة وقيامهـا بعملــها     والتـدابري والتر 
  على حنو تام؛

ــة        ــراءات املتعلقــ ــد اإلجــ ــة بتحديــ ــه إىل اللجنــ ــى توجيهاتــ أعطــ
  باالضطالع بتحقيقها؛

طلب إىل اللجنة أن تنجز أعماهلـا يف غضـون ثالثـة أشـهر، وأذن       
ر، لألمني العام بأن ميدد عمـل اللجنـة فتـرة أخـرى ال تتعـدى ثالثـة أشـه       

  وطلب إليه أن يبلّغ جملس األمن وفقا لذلك؛

إىل اللجنة أن تقـدم تقريـرا إىل الـس عـن نتـائج حتقيقهـا،        طلب  
وطلب إىل األمـني العـام أن يطلـع الـس شـفويا علـى آخـر مسـتجدات         
التقدم الـذي حتـرزه اللجنـة وذلـك كـل شـهرين خـالل عمليـات اللجنـة          

  بشكل أكثر تواترا إذا لزم األمر.  أو
  

__________ 

)١٤٩(  S/2005/227. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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 ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١املقــرر املــؤرخ   

  )٢٠٠٥( ١٦٣٦): القرار ٥٢٩٧(اجللسة 

تشــــــــرين  ٢٥املعقــــــــودة يف  ٥٢٩٢يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

موجهـة مـن األمـني     ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠مؤرخة 
ــة التحق   ــر األول للجنــ ــا التقريــ ــل ــ ــام حييــ ــة  العــ ــق الدوليــ يــ

ــتقلة ــوم   )١٥٠(املسـ ــا إىل أن اهلجـ ــة يف تقريرهـ ــارت اللجنـ . وأشـ
نفذتــــه  ٢٠٠٥شــــباط/فرباير  ١٤وقــــع يف  ياإلرهــــايب الــــذ

جمموعة على درجة فائقة من التنظيم وذات موارد كبرية وأنـه  
ــدة أشــهر. ووصــفت        ــدى ع ــى م ــة عل ــداد للجرمي جــرى اإلع

سـوري، علـى   تورط لبناين و”اللجنة التقاء يف األدلة يشري إىل 
مــن  ”يف هــذا العمــل اإلرهــايب. وأشــارت إىل أنــه      “الســواء

أن املخــابرات العســكرية للجمهوريــة العربيــة  “املعــروف متامــا
السورية متغلغلة يف لبنان، على األقـل حـىت انسـحاب القـوات     

)، وأا هي اليت تولـت  ٢٠٠٤( ١٥٥٩السورية تنفيذا للقرار 
ــيني الســ    ــار املســؤولني األمن ــيني كب ــت  تع ــان. وقال ابقني يف لبن

مـــع تغلغـــل أجهـــزة االســـتخبارات الســـورية     ”اللجنـــة إنـــه  
ــة،واللب ــة    نانيـ ــات اللبنانيـ ــب، يف املؤسسـ ــا إىل جنـ ــة جنبـ عاملـ

ــؤامرة      ــن الصــعب تصــور ســيناريو مل ــإن م ــاين، ف واتمــع اللبن
اغتيال على هذه الدرجة من التعقيـد مـن دون أن تكـون علـى     

ن أدلـة كـثرية تشـري بشـكل     . وخلصـت اللجنـة إىل أ  “علم ـا 
 يـال مباشر إىل ضلوع مسؤولني أمنيني سوريني يف عملية االغت

والحظت أن عدة أشخاص من اجلمهورية العربية السـورية مت  
ــيهم حــاولوا تضــليل التحقيــق بإعطــاء معلومــات     االســتماع إل
مغلوطـــة. وخلصـــت اللجنـــة إىل أنـــه ينبغـــي املضـــي قـــدما يف  

طات القضائية واألمنية املختصـة  مواصلة التحقيق على يد السل
للـتفجري   واضـح يف لبنان. وكانت مثة حاجـة إىل القيـام بتقيـيم    

__________ 

)١٥٠(  S/2005/662. 

شـباط/فرباير يف سـياق تسلسـل الـتفجريات      ١٤الذي وقع يف 
اليت سبقته واليت حلقته، إذ رمبا تكون هناك روابط بني بعضـها  

  إن مل يكن مجيعها.

خـة  وأدرج الس أيضا يف جدول أعمالـه رسـالة مؤر    
ــوبر   ١٤ ــام    ٢٠٠٥تشــرين األول/أكت ــني الع ــة إىل األم موجه

مــن ممثــل لبنــان يطلــب فيهــا متديــد واليــة اللجنــة حــىت كــانون 
. واستمع الس إىل إحاطة قـدمها  )١٥١(٢٠٠٥األول/ديسمرب 

رئيس اللجنة وبيانني أدىل ما ممثال لبنان واجلمهوريـة العربيـة   
  السورية.

اللجنة أـا أصـبحت    ويف جلسة اإلحاطة، أفاد رئيس  
. وعــدد ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ١٦تعمــل بصــورة كاملــة منــذ 

رئيس اللجنة أيضا خمتلف بعثات تقصي احلقائق، واملقـابالت،  
وعمليات املدامهـة والبحـث الـيت أجرـا اللجنـة منـذ إنشـائها.        
ــع       ــة مـ ــل وثيقـ ــات عمـ ــأت عالقـ ــة أنشـ ــار إىل أن اللجنـ وأشـ

تيبات لتيسـري العمـل ولتقـدمي    اللبنانية وأنه اختذت تر لطاتالس
الــدعم الــالزم إىل اللجنــة. ومــع ذلــك، أشــار إىل أن التحقيــق   

ميكــن أن يعتــرب كــامال وأنــه ســيكون مــن الطبيعــي متامــا أن   ال
يستغرق التحقيق يف قضـية مـن هـذا النـوع أشـهرا أو سـنوات       

ملفــات  ادللتــيقن مــن تغطيــة مجيــع جوانــب التحقيــق وإعــد      
  .)١٥٢(دعي العامالقضية لتقدميها إىل امل

ورحــب ممثــل لبنــان بإنشــاء اللجنــة ومبــا أحرزتــه مــن     
كانون األول/ديسـمرب   ١٥تقدم. ودعا إىل متديد واليتها حىت 

ــاون   ٢٠٠٥ ــة أن تتعــــ ــراف املعنيــــ ــع األطــــ ــد مجيــــ . وناشــــ
  .)١٥٣(اللجنة  مع

__________ 

)١٥١(  S/2005/651. 

)١٥٢(  S/PV.5292 ٥-٢، الصفحات. 

 .٦و  ٥الصفحتان املرجع نفسه،   )١٥٣(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــل اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية االغتيـــال        وأدان ممثـ
ــر  ”وأشــار إىل أن  تســتحق التعليــق  كــل فقــرة مــن هــذا التقري

. وقــال إن التقريــر متــأثر بشــكل “عليهــا وتفنيــد مــا ورد فيهــا
واضــح بــاألجواء السياســية الــيت ســادت لبنــان ورفــض القــول   

مــع تغلغــل أجهــزة االســتخبارات الســورية  ”الــذي يفيــد بأنــه 
ــة،وال ــة    لبنانيـ ــات اللبنانيـ ــب، يف املؤسسـ ــا إىل جنـ ــة جنبـ عاملـ

ــن الصــعب     ــإن م ــاين، ف ــؤامرة  واتمــع اللبن تصــور ســيناريو مل
اغتيال على هذه الدرجة من التعقيـد مـن دون أن تكـون علـى     

. وأوضـح املمثـل أن هـذا االـام ميكـن أن يوجـه إىل       “علم ا
كل جهاز أمـن يف أي بلـد مـن العـامل تقـع علـى أرضـه جرميـة         

ــة إرهابيــة. وأعــرب املمثــل أيضــا عــن رفضــه لتلــك        أو عملي
ــر الـــيت   ــام  االســـتنتاجات يف التقريـ ــرة االـ تضـــع بلـــده يف دائـ

ــا علــى    شــهادات أشــخاص هلــم  ”والشــبهة، ألــا تعتمــد كلي
. وقــال إن بعــض “مواقــف سياســية معلنــة بقــوة ضــد ســورية 

 ضـع الشهادات تتناقض مـع بعضها البعض، وأن هـذا التقريـر ي  
اجلمهورية العربية السـورية يف دائـرة االـام قبـل أن يسـتكمل      

ــرب املمثـــل أ  ــر   التحقيـــق. وأعـ ــام التقريـ ــه اـ ــن رفضـ ــا عـ يضـ
للجمهورية العربية السورية بأا مل تتعـاون بشـكل كـاف مـع     
ــا     جلنــة التحقيــق وعــدد عــدة حــاالت تعــاون بلــده فيهــا تعاون
كــامال مــع اللجنــة. وقــال إنــه كــان يــتعني أن جيمــع التحقيــق    
ــة      ــه أكــد أن اجلمهوري ــة عضــو، لكن ــل اــام أي دول ــة قب األدل

  .)١٥٤(اصل تعاوا مع جلنة التحقيقالعربية السورية ستو

تشـــــــرين   ٣١املعقـــــــودة يف   ٥٢٩٧ويف اجللســـــــة   
ــوبر  ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول   ٢٠٠٥األول/أكت

 ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتـــوبر   ٢٠أعمالــه الرســالة املؤرخــة    
ولفـت الـرئيس (رومانيـا) انتبـاه      .)١٥٥(املوجهة من األمني العام

__________ 

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٤(

)١٥٥(  S/2005/662. 

ــال   ــذكورة أعـ ــالة املـ ــس إىل الرسـ ــة الـ ــرين  ١٤ه املؤرخـ تشـ
املوجهة من ممثل لبنان، اليت يطلب فيها  ٢٠٠٥ وبراألول/أكت

 .)١٥٦(٢٠٠٥متديد واليـة اللجنـة حـىت كـانون األول/ديسـمرب      

وبعد ذلك، طُرح للتصويت مشـروع قـرار مقـدم مـن فرنسـا،      
واململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية،  

 بوصـفه واعتمـد باإلمجـاع    .)١٥٧(والواليات املتحـدة األمريكيـة  
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفا      ٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار 

مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مجلـــة   
  منها:  أمور

أحاط علما مع بالغ القلق باالستنتاج الـذي خلصـت إليـه اللجنـة       
ــانيني    ــة يشــري إىل ضــلوع مســؤولني لبن ــاك التقــاء يف األدل  ومفــاده أن هن

  وسوريني على السواء يف هذا العمل اإلرهايب؛

أن ينشـئ جلنـة تابعـة لـس األمـن تتـألف مـن مجيـع أعضـاء           قرر  
  الس من أجل االضطالع باملهام املنصوص عليها يف مرفق القرار؛  

كـانون   ١٥بقرار األمني العام بأن ميدد والية اللجنة حـىت   رحب  
ــمرب  ــه ا٢٠٠٥األول/ديســ ــبما أذن بــ ــراره ، حســ  ١٥٩٥لــــس يف قــ

)، وقرر أنه سيمدد هذه الوالية مـرة أخـرى إذا أوصـت اللجنـة     ٢٠٠٥(
  بذلك وطلبته احلكومة اللبنانية؛

ــرر   ــل      قـ ــورية أن تعتقـ ــة السـ ــة العربيـ ــى اجلمهوريـ ــب علـ ــه جيـ أنـ
ــتبه     ــه يشـ ــة أنـ ــذين تعتـــرب اللجنـ ــوريني الـ ــخاص السـ املســـؤولني أو األشـ

ــه أو تنظيمــه أو  بضــلوعهم يف التخطــيط هلــذا العمــل اإلرهــا   يب أو رعايت
ارتكابــه، وأن تضــعهم يف تصــرف اللجنــة بالكامــل؛ ويكــون للجنــة، يف  

ـــ  ــة العربي ــها باجلمهوريـ ــها   ةعالقتـ ــلطات نفسـ ــوق والسـ ــورية، احلقـ السـ
ــرة   ــذكورة يف الفقـ ــرار   ٣املـ ــن القـ ــى  ٢٠٠٥( ١٥٩٥مـ ــب علـ )، وجيـ

رط اجلمهورية العربية السورية أن تتعـاون مـع اللجنـة بالكامـل ودون شـ     
اســتنادا إىل ذلــك؛ وتكــون للجنــة ســلطة تقريــر مكــان وأســاليب إجــراء  

أن هلــم صــلة  رتـأي املقـابالت مــع املســؤولني واألفـراد الســوريني الــذين ت  
  بالتحقيق؛

ــة الســورية يف الشــؤون     أصــر   ــة العربي ــدخل اجلمهوري ــى أال تت عل
الداخليـة للبنــان، ســواء بصـورة مباشــرة أو غــري مباشـرة، وأن متتنــع عــن    

__________ 

)١٥٦(  S/2005/651. 

)١٥٧(  S/2005/684. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

885/1582 11-02856 
 

ــاحترام     أي ــة ب ــد بدق ــان، وأن تتقي ــة ترمــي إىل زعزعــة اســتقرار لبن حماول
  سيادة ذلك البلد وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي.

التصــويت، أدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء الــس   وبعــد  
. وأعـرب معظـم   )١٥٨(وممثال لبنان واجلمهورية العربية السـورية 
اللجنـة ملـدة سـتة أشـهر     املتكلمني عـن تأييـدهم لتمديـد واليـة     
  ودعوا إىل التعاون الكامل مع اللجنة.

عدد من املتكلمني اجلمهورية العربيـة السـورية    وانتقد  
ــاون       ــوا إىل التعـ ــة ودعـ ــع اللجنـ ــة مـ ــن نيـ ــا حبسـ ــدم تعاوـ لعـ

. وأكـد ممثلـو فرنسـا واململكـة املتحـدة والواليـات       )١٥٩(الكامل
ضـلوع مسـؤولني   املتحدة والدامنرك على األدلة الـيت تشـري إىل   
وزراء لبنـان   ئـيس لبنانيني وسوريني يف اهلجوم اإلرهايب على ر

. وأشـــاروا إىل أنـــه مـــن ٢٠٠٥شـــباط/فرباير  ١٤الســـابق يف 
الصعب ختيل طريقة ميكن فيها ملؤامرة اغتيـال معقـدة أن تنفّـذ    
بـــــدون معرفـــــة كبـــــار املســـــؤولني يف اجلمهوريـــــة العربيـــــة  

ــورية ــة   )١٦٠(السـ ــل اململكـ ــد ممثـ ــه إذا   . وأكـ ــى أنـ ــدة علـ املتحـ
ــة الســـ   مل ــة العربيـ ــاون اجلمهوريـ ــينظر   وريةتتعـ ــل، فسـ بالكامـ

وفدها يف اختاذ تدابري إضافية لضـمان أن يـتمكن الـس، عـن     
__________ 

جللســـة، كـــان االحتـــاد الروســـي، والربازيـــل واجلزائـــر  يف هـــذه ا  )١٥٨(
واجلمهورية العربية السورية والدامنرك ورومانيا والصـني وفرنسـا   
واليونــان ممثلــة بــوزراء خارجيتــها؛ ومثــل اململكــة املتحــدة وزيــر  
الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث؛ ومثلت الواليـات  

وزيـر الشـؤون اخلارجيـة؛    ومثل الفلـبني   املتحدة وزيرة اخلارجية؛
ــة لــوزارة اخلارجيــة واملغتــربني        ــل لبنــان األمــني العــام بالنياب ومث

 اللبنانية.

)١٥٩(  PV.5297ٍS/ اململكـــــة  ٥(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  ٣، الصـــــفحة)
(الواليـــــات املتحـــــدة)؛ والصـــــفحة   ٧املتحـــــدة)؛ والصـــــفحة 

ــفحة  ١١ ــدامنرك)؛ والصـــــ ــفحة  ١٣(الـــــ ــبني)؛ والصـــــ (الفلـــــ
 (رومانيا). ١٩نيا املتحدة)؛ والصفحة (مجهورية ترتا  ١٧

ــفحة     )١٦٠( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٣املرجـ ــا)؛ والصـ ــة  ٤(فرنسـ اململكـ
ــفحة   ــدة؛ والصـــ ــفحة    ٦املتحـــ ــدة)؛ والصـــ ــات املتحـــ (الواليـــ

 (الدامنرك).  ١٠

طريـــق اللجنـــة، مـــن االضـــطالع بـــدوره يف تقـــدمي املســـاعدة  
ــة    ــق العدالـ ــى حتقيـ ــميمها علـ ــة يف تصـ ــة اللبنانيـ . )١٦١(للحكومـ

أن عــدم االمتثــال ملطالــب  وأوضــحت ممثلــة الواليــات املتحــدة
ــة ســيؤدي إىل   ــة   “عواقــب وخيمــة ”اللجن بالنســبة للجمهوري

العربية السورية. وقالت إن اجلمهورية العربية السورية عزلـت  
بياناا الزائفة، ودعمهـا  ”نفسها عن اتمع الدويل من خالل 

لإلرهاب، وتدخلها يف الشـؤون الداخليـة جلرياـا، وسـلوكها     
. وقالـت إن حكومـة   “رار يف الشـرق األوسـط  املزعزع لالستق

الســورية حتتــاج إىل اختــاذ قــرار اســتراتيجي  العربيــةاجلمهوريــة 
  .)١٦٢(بإحداث تغيري جذري يف سلوكها

عـدة مـتكلمني علـى أن تقريـر اللجنـة مل يكـن        وشدد  
كـامال وأنــه ينبغــي افتــراض بــراءة اجلمهوريــة العربيــة الســورية  

أعلنت عنه اجلمهورية العربيـة  من العمل املرتكب، ورحبوا مبا 
وشــدد ممثلــو  .)١٦٣(الســورية مــن اســتعداد للتعــاون مــع اللجنــة 

ــر والصــني أيضــ     ــل واجلزائ ــاد الروســي والربازي ــى أن  ااالحت عل
القرار ال يعين ضمنا أو يـأذن بتطبيـق تـدابري أو جـزاءات علـى      
ــاعي     ــرار مجـــ ــاب قـــ ــورية يف غيـــ ــة الســـ ــة العربيـــ اجلمهوريـــ

  .)١٦٤(للمجلس

االحتاد الروسي أن الصيغة األوىل ملشـروع  وذكر ممثل   
ــه مــن شــأنه أن يفــرض     القــرار نصــت علــى إجــراء ال ســابق ل
تلقائياً جزاءات على املشتبه فيهم استناداً إىل استنساب اللجنـة  

مت منع حدوث هذه السابقة اخلطـرية  ”وحدها. وأشار إىل أنه 
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦١(

 .٦و  ٥الصفحتان املرجع نفسه،   )١٦٢(

(الربازيـل)؛ و   ٩فحة (اجلزائـر)؛ و الصـ   ٧املرجع نفسه، الصفحة  )١٦٣(
(االحتـــاد الروســــي)؛   ١٤(الصـــني)؛ والصــــفحة   ١٠الصـــفحة  
 (اليابان). ١٧والصفحة 

(الربازيــل)؛  ٩(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٦٤(
 (االحتاد الروسي). ١٤(الصني)؛ والصفحة  ١٠والصفحة 
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ق جلنة التحقيـ  طىورأى ممثل اجلزائر أن الس أع .)١٦٥(“جداً
ــنص وروح القـــرار      ” ــق بـ ــة فيمـــا يتعلـ ــلطة مفرطـ  ١٥٩٥سـ

ــة متلـــك القـــدرة علـــى أن تقـــدم    “)٢٠٠٥( حيـــث أن اللجنـ
للمجلــس مباشــرة أمســاء املشــتبه فــيهم بغــرض فــرض جــزاءات 
عليهم أو حىت البت يف مكان وطرائق التحقيـق مـع املسـؤولني    

  .)١٦٦(السوريني وغريهم

نــة يف ورحــب ممثــل لبنــان بالتقــدم الــذي أحرزتــه اللج  
الكشف عن احلقيقة يف ما يتعلق باغتيال احلريري ودعـا مجيـع   
ــة       ــة لتأخــذ العدال ــع اللجن ــاون اجلــدي م ــة للتع األطــراف املعني

  .)١٦٧(جمراها الكامل

وانتقد ممثل اجلمهورية العربيـة السـورية تقريـر اللجنـة       
ــة العربيــة        ــن افتــراض أن اجلمهوري ــه انطلــق م ــى أســاس أن عل

هذه اجلرمية بـدال مـن أن ينطلـق مـن      السورية متهمة بارتكاب
افتــراض الــرباءة. وردا علــى اــام اجلمهوريــة العربيــة الســورية  

أن  دبالتعاون مـن حيـث الشـكل ال مـن حيـث املضـمون، أكـ       
حكومته تعاملت حبسن نية؛ غري أن اللجنة تصرفت بعيدا عـن  

 “أصـبع االـام  ”حسن النية، وكانت هناك نيـة مبيتـة لتوجيـه    
ــدا لصــدو  ــاق.     متهي ــن امليث ــرار يف إطــار الفصــل الســابع م ر الق

ــع       ــة الســورية م ــة العربي ــاون اجلمهوري ــى تع ــة عل وســاق األدل
املــــؤرخ  ٩٦اللجنــــة، مــــن بينــــها املرســــوم التشــــريعي رقــــم 

ــوبر   ٢٩ ــة قضــائية    ٢٠٠٥تشــرين األول/أكت ــذي أنشــأ جلن ال
خاصة للتعـاون مـع اللجنـة، وكـذلك مـع السـلطات القضـائية        

ع املسائل املتعلقة بالتحقيق. وذكر أن اهلـدف  يف لبنان، يف مجي
مــن القــرار مل يكــن الكشــف عــن حقيقــة جرميــة االغتيــال،        

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٥(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٦(

 .٢٠و  ١٩الصفحتان املرجع نفسه،   )١٦٧(

اســتهداف اجلمهوريــة العربيــة الســورية ومواقفهــا إزاء       وإمنــا
  .)١٦٨(مسائل متس حاضر ومستقبل املنطقة

  
 ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٥املقرر املـؤرخ    

  )٢٠٠٥( ١٦٤٤): القرار ٥٣٢٩(اجللسة 
  

كــــــــانون   ١٣املعقــــــــودة يف   ٥٣٢٣يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعماله رسـالة  ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

موجهة من األمـني   ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٢مؤرخة 
العام إىل رئيس الس، حييل ا التقريـر الثـاين للجنـة التحقيـق     

والحـظ رئـيس اللجنـة مجلـة أمـور منـها        .)١٦٩(الدولية املسـتقلة 
ن االستنتاجات الواردة يف التقرير السابق ال تزال سـارية وأن  أ

التحقيقات اليت جرت خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير عـززت    
ــن        ــددا م ــاك ع ــأن هن ــه ب ــى رأي ــك االســتنتاجات. وظــل عل تل
ــال الســيد احلريــري      ــية وراء اغتي ــدوافع الشخصــية والسياس ال

  أشهر. وأوصى بتمديد والية اللجنة لفترة ال تقل عن ستة

ببيانات أمام الس رئـيس اللجنـة وممـثال لبنـان      وأدىل  
ــة أن     ــيس اللجنـ ــح رئـ ــورية. وأوضـ ــة السـ ــة العربيـ واجلمهوريـ
التحقيق جيري على مسارين، أحـدمها لبنـاين واآلخـر سـوري.     
ــن الســلطات       ــة م ــها اللجن ــيت تلقت ــاون ال ورحــب بدرجــة التع

 يــةجلمهوراللبنانيــة، لكنــه أكــد علــى أن التعــاون الــذي أبدتــه ا 
  .)١٧٠(العربية السورية اتسم بإشارات متناقضة

ورحـب ممثـل لبنـان بعمـل اللجنـة وطلـب متديـد فتــرة          
واليتها. والحـظ أيضـا أن السـوابق الدوليـة أظهـرت أن احلـل       
األفضل حملاكمة املتورطني يف مثل هذه اجلرائم اخلطـرية يتمثـل   

اكمـة  يف إنشاء حمكمة ذات طابع دويل لتحقيق العدالـة عـرب حم  
__________ 

 .٢٠و  ١٩الصفحتان املرجع نفسه،   )١٦٨(

)١٦٩(  S/2005/775. 

)١٧٠(  S/PV.5323 ٤-٢، الصفحات. 
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 للفقــرةعادلــة بعيــدا عــن الضــغوط والعوائــق. ولــذلك، ووفقــا  

) الذي أعرب فيه الـس عـن   ٢٠٠٥( ١٦٣٦من القرار  ١٤
أي طلب آخـر للمسـاعدة تقدمـه احلكومـة      يفاستعداده للنظر 

طلـب وفـده مـن الـس أن ينشـئ حمكمـة ذات طـابع         اللبنانية
ــوىل حماكمــة كــل   ــان أو خارجــه، وتت مــن  دويل، تنعقــد يف لبن

يف جملــس النــواب،  عضــواتورطــوا يف اجلرميــة. وإذ الحــظ أن  
جــربان تــويين، قُتــل يف هجــوم إرهــايب وقــع يف اليــوم الســابق،   
لفت االنتباه إىل حقيقة أن حكومتـه قـد طلبـت إىل الـس أن     
يقوم بتوسيع نطاق والية اللجنـة أو بإنشـاء جلنـة حتقيـق دوليـة      

ســـائر اجلـــرائم   أخـــرى ملســـاعدة الســـلطات يف التحقيـــق يف   
ــيت أدت إ ــة ال ــال شخصــيات    ىلاإلرهابي ــة اغتي ــال أو حماول اغتي

ــروان       ــال م ــة اغتي ــن حماول ــداء م ــة، ابت ــة لبناني سياســية وإعالمي
  .)١٧١(٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١محادة يف 

وكرر ممثل اجلمهوريـة العربيـة السـورية إدانـة سلسـلة        
ر يف لبنـان  التفجريات اليت رأى أا تستهدف زعزعة االسـتقرا 

وتوتري العالقات بني لبنان واجلمهورية العربية السـورية ضـمن   
خطة أكـرب ترمـي إىل اسـتهداف االسـتقرار يف املنطقـة. وكـرر       

ستواصـل التعـاون    ةالتأكيد على أن اجلمهورية العربية السـوري 
مــع اللجنــة، علــى الــرغم مــن أنــه اشــتكى مــن أن اللجنــة قــد     

ريب التقـارير إىل وسـائط   انتهكت مبدأ السرية من خـالل تسـ  
 “العبـارات غـري الدقيقـة   ”اإلعالم. وقال أيضا إنه ال يتفق مـع  

الــواردة يف تقريــر اللجنــة، وخاصــة تلــك الــيت تشــري إىل رغبــة   
ــة الســورية   ــة العربي ــاون الكامــل مــع    عــناجلمهوري تقــدمي التع

اللجنة. وساق عـدة أمثلـة علـى تعاوـا، وأكـد مـن جديـد أن        
خلـص إليهـا التقريـر تـثري الريبـة ألـا بنيـت        االستنتاجات اليت 

على افتراض الشبهة وقامت باالـام املسـبق قبـل إقامـة الـدليل      
على هذا االام. كمـا اسـترعى االنتبـاه إىل عـدة جتـاوزات يف      

__________ 

 .٥و  ٤الصفحتان املرجع نفسه،   )١٧١(

ــق،الت ــهادم يف    حقيـ ــريوا شـ ــذين غـ ــهود الـ ــا يف ذلـــك الشـ مبـ
  .)١٧٢(الحق  وقت

كــــــــانون  ١٥املعقــــــــودة يف  ٥٣٢٩ويف اجللســـــــة    
، الــيت أدىل فيهــا ببيانــات ممثلــو اجلزائــر  ٢٠٠٥األول/ديســمرب 

والصــني واالحتــاد الروســي، وكــذلك ممــثال لبنــان واجلمهوريــة  
العربية السـورية، أدرج الـس مـرة أخـرى يف جـدول أعمالـه       

املوجهــة  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ١٢الرســالة املؤرخــة 
ووجـه   .)١٧٣(ين للجنةالعام، اليت حييل ا التقرير الثا منيمن األ

الرئيس (اململكة املتحدة) انتباه الـس إىل رسـالتني مـؤرختني    
كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٣كـــــانون األول/ديســـــمرب و  ٥

ففــي  ؛)١٧٤(مــوجهتني إىل األمــني العــام مــن ممثــل لبنــان ٢٠٠٥
ملـدة سـتة أشـهر     للجنـة الرسالة األوىل طلب لبنان متديد والية ا

ــة إىل الــس إنشــاء حمكمــة   أخــرى، وطلــب يف الرســالة ال  ثاني
ذات طابع دويل من أجل حماكمـة كـل املسـؤولني عـن اغتيـال      
رفيــق احلريــري. وطُــرح للتصــويت مشــروع قــرار مقــدم مــن    

والواليـــات املتحـــدة؛ واعتمـــد  )١٧٥(فرنســـا واململكـــة املتحـــدة
)، الـذي قـرر مبوجبـه    ٢٠٠٥( ١٦٤٤باإلمجاع بوصفه القرار 

ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل    ــم     ال ــاق األم ــن ميث الســابع م
  املتحدة، مجلة أمور منها:

ــة، أن    قــرر،   ــه احلكومــة اللبناني ــه اللجنــة وطلبت حســبما أوصــت ب
) ٢٠٠٥( ١٥٩٥ميــدد واليــة اللجنــة علــى النحــو املــبني يف القــرارين       

 ٢٠٠٦حزيران/يونيـــــه  ١٥)، إىل موعـــــد غايتـــــه  ٢٠٠٥( ١٦٣٦ و
  مبدئية؛    بصفة

الـس تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف      إىل اللجنة أن تقدم إىل  طلب  
التحقيق، مبا يف ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السـلطات السـورية،   

__________ 

 .٧-٥ اتاملرجع نفسه، الصفح  )١٧٢(

)١٧٣(  S/2005/775. 

)١٧٤(  S/2005/762  وS/2005/783. 

)١٧٥(  S/2005/788. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 888/1582 
 

وذلك كـل ثالثـة أشـهر اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، أو يف أي          
وقــــت قبــــل ذلــــك املوعــــد إذا ارتــــأت اللجنــــة أن ذلــــك التعــــاون        

) ٢٠٠٥( ١٥٩٥القـــــــرار والقـــــــرارين  امبتطلبـــــــات هـــــــذ يفـــــــي ال
  )؛  ٢٠٠٥(  ١٦٣٦ و

للجنة بأن تقوم، حسب االقتضاء، بناء على طلـب احلكومـة    أذن  
ــة باملســـاعدة التقنيـــة يف حتقيقاـــا يف       ــة، مبـــد الســـلطات اللبنانيـ اللبنانيـ

تشـرين األول/أكتـوبر    ١اهلجمات اإلرهابية اليت ارتكبت يف لبنـان منـذ   
ــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم، بالتشـــاور مـــع      ٢٠٠٤ اللجنـــة ، وطلـ

بتقدمي توصيات بتوسيع نطـاق واليـة اللجنـة لتشـمل      انية،واحلكومة اللبن
  إجراء حتقيقات يف تلك اهلجمات األخرى؛

إىل األمني العام أن يواصل تزويد اللجنة مبـا يلـزم مـن دعـم      طلب  
  ومن موارد لالضطالع مبهامها.

وأدىل ممثل اجلزائر ببيان بعد التصويت أكـد فيـه علـى      
تاجات اليت خلـص إليهـا التقريـر الثـاين ليسـت ائيـة       أن االستن

ــر ألي      ــه جيــب أال ختضــع دراســة التقري ــدها، وأن ــتعني تأكي وي
تأثري ميكن أن يضر بطـرف أو بـآخر. ومـع ذلـك، أوضـح أنـه       

 نقــد صــوت لصــاحل متديــد الواليـــة ألنــه صــادر مباشــرة عـــ       
احلكومـة اللبنانيـة. وأشـار أيضــا إىل أن وفـده قـد حصـل علــى       

مفــاده أن الــس ســيمتنع عــن اختــاذ أي إجــراء ســابق   تأكيــد 
وأكـد ممثـل الصـني     .)١٧٦(ألوانه أو غري مناسب يف هـذا الشـأن  

ــاك       ــزال هن ــه ال ي ــى أن ــة مل يكتمــل، وعل ــى أن عمــل اللجن عل
مـن القـرار    سيالكثري الذي ينبغي عمله. وقال إن الغرض الرئي

ــة ٢٠٠٥( ١٦٤٤ ــة اللجن ــد والي ــل   .)١٧٧() هــو متدي وذكــر ممث
حتـاد الروسـي أنـه اقتـرح تعـديال علـى نـص مشـروع القــرار         اال

جيعله أكثر توازناً وأن االحتاد الروسي سـيظل يعـارض ممارسـة    
الضــغط الــذي ال داعــي لــه علــى دمشــق، وكــذلك التــأويالت 
املتعلقة مبدى وطبيعـة تعـاون اجلمهوريـة العربيـة السـورية الـيت       

  .)١٧٨(تتفق مع استنتاجات اللجنة  ال
__________ 

)١٧٦(  S/PV.5329 ٣، الصفحة. 

 .٤و  ٣الصفحتان املرجع نفسه،   )١٧٧(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٨(

وأكـد   .)١٧٩(نان باختاذ القرار باإلمجـاع ورحب ممثل لب  
ممثل اجلمهورية العربية السـورية جمـددا موقفـه الـذي مفـاده أن      
بعــض الــدول أصــرت علــى حنــو ال داعــي لــه بــأن اجلمهوريــة   
العربية السورية مل تتعاون مع اللجنة. وأكد املمثل مـن جديـد   

ـــ   ــاه اللجن ــة الســـورية جتـ ــة العربيـ ــال إن  ة،التـــزام اجلمهوريـ وقـ
ــت مســؤولياا و   اجلم ــة الســورية حتمل ــة العربي ــت ” هوري كان

  .)١٨٠(“خملصة يف ذلك
  

 ٢٠٠٦ آذار/مـــــــــارس ٢٩ املـــــــــؤرخ املقـــــــــرر  

    )٢٠٠٦( ١٦٦٤ القرار ):٥٤٠١  (اجللسة

 آذار/ ١٦ يف املعقــــــــــــــودة ٥٣٨٨ اجللســــــــــــــة يف  

 مؤرخـة  رسالة أعماله جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٦ مارس

ــاما األمــني مــن موجهــة ٢٠٠٦ آذار/مــارس ١٤ ــل لع  ــا حيي

 .)١٨١(املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  جلنـة  مـن  املقدم الثالث التقرير

 كـبريا  تقـدما  أن أمـور،  مجلـة  يف تقريرها، يف اللجنة والحظت

 بظـروف  يتعلـق  فيمـا  بـالتقرير  املشـمولة  الفترة خالل أحرز قد

 يف اجلديــدة اخليــوط مــن كــبري عــدد حتديــد مت وأنــه اهلجــوم
 اللبنانيـة  احلكومـة  جانب من تعاونال أيضا ووصفت التحقيق.

 مـع  التعـاون  لتحسـني  الالزمـة  العمـل  أرضـية  وأرسـت  باملمتـاز 

    السورية. العربية اجلمهورية حكومة

 اللجنـة  رئـيس  مـن  إعالميـة  إحاطة إىل الس واستمع  

 ولبنـان.  السـورية  العربية اجلمهورية ممثال ما أدىل بيانني وإىل

 التقـدم  بالتفصـيل  وبـني  بالشـرح  التقريـر  اللجنـة  رئيس وتناول

ــذي ــه الـ ــة، أحرزتـ ــار اللجنـ ــدد إىل وأشـ ــن عـ ــينات مـ  التحسـ
__________ 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(

 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٠(

)١٨١(  S/2006/161   ــالقرارات ــال بــــ ــدم عمــــ  )٢٠٠٥( ١٥٩٥، املقــــ
  ).٢٠٠٥( ١٦٤٤ ) و٢٠٠٥( ١٦٣٦ و
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 التوصـل  جيب أنه وأوضح التحقيق. على أدخلت اليت املنهجية

 إىل واحلاجـة  الشـفافية  تـوفري  إىل احلاجـة  بـني  تـوازن  حتقيق إىل

 وحســن التعــاون حتســني أن وأكــد التحقيــق، يف الســرية محايــة

ــه ــب مــن توقيت  بــالغ عامــل الســورية العربيــة مهوريــةاجل جان

  .)١٨٢(بنجاح عملها اللجنة مواصلة يف األمهية

 الـذي  للعمـل  تقـديره  عـن  اإلعـراب  لبنـان  ممثل وكرر  

 عــن بالكشـف  لبنــان التـزام  جديـد  مــن وأكـد  اللجنــة بـه  تقـوم 

 حمكمـة  إنشـاء  موضـوع ” أن إىل أيضا وأشار االغتيال. حقيقة

 اإلرهابيــــة اجلرميــــة يف املتــــورطني حملاكمــــة دويل طــــابع ذات

  .)١٨٣(“كافة اللبنانيني من ومطلوب عليه متفق  أمر

 بلـده  أن تأكيد السورية العربية اجلمهورية ممثل وكرر  

ــاون سيواصــل ــع التع ــة م ــا أخطــر” وأن اللجن ــه م ــذا واجه  ه

 جمرياتـه  وعلـى  عليـه  بـالقفز  األطـراف  بعـض  قيـام  هـو  التحقيق

 بــراهني إىل تندتســ ال مســبقة اســتنتاجات إىل التوصــل ــدف

 هـــذه يف الشـــهود مـــن عـــددا إن أيضـــا وقـــال “.ثابتـــة وأدلـــة

 لتضـليل  كاذبـة  بإفـادات  اللجنة أمام إدالؤهم ثبت التحقيقات

 سياسـية  أغـراض ” علـى  مبنيـة  اسـتنتاجات  إىل ودفعـه  التحقيق

 روعيـت  الـيت  للطريقـة  االرتيـاح  عـن  أعرب أنه غري .“معروفة

  .)١٨٤(التحقيق سرية فيها

 آذار/ ٢٩املعقــــــــــــودة يف  ٥٤٠١ة ويف اجللســــــــــــ  

، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني      ٢٠٠٦ مارس
ووجــه الـــرئيس   .)١٨٥(٢٠٠٦آذار/مـــارس  ٢١العــام املــؤرخ   

(األرجنتني) انتباه الس إىل نص مشروع قـرار قدمتـه فرنسـا    
__________ 

)١٨٢(  S/PV.5388 ٥-٢، الصفحات.  

  .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٣(

  .٧، الصفحة املرجع نفسه  )١٨٤(

)١٨٥(  S/2006/176مـــــــن القـــــــرار   ٦م عمـــــــال بـــــــالفقرة  ، املقـــــــد
٢٠٠٥(  ١٦٤٤.(  

ومـــن مث طـــرح  ؛)١٨٦(واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة 
)، ٢٠٠٦( ١٦٦٤بوصفه القـرار  للتصويت واعتمد باإلمجاع 

  الذي قرر مبوجبه الس مجلة أمور منها:  

طلب إىل األمني العام أن يتفـاوض مـع احلكومـة اللبنانيـة علـى        
اتفاق يرمي إىل إنشاء حمكمة ذات طابع دويل، استنادا إىل أعلـى املعـايري   

  الدولية يف جمال العدل اجلنائي؛

لمحكمة وإطار عملـها لـن   وأقر بأن اعتماد األساس القانوين ل  
حيـدد مسـبقاً توقيـت بـدء      ميس بالتشغيل التدرجيي ملكوناا املختلفة ولن

  عملياا، وهو ما سيتوقف على تقدم سري التحقيق؛  

وطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يطلـــع الـــس أوال بـــأول علـــى   
التقـدم احملــرز يف املفاوضــات، حســب مـا يرتئيــه ضــروريا، وأن يقــدم يف   

ت املناسب تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار لينظـر فيـه الـس، وخاصـة      الوق
بشأن مشروع االتفاق املتفاوض عليه مع احلكومة اللبنانية، مبـا يف ذلـك   
اخليارات املتعلقة بإنشاء آلية متويل مناسبة لضمان اسـتمرار سـري أعمـال    

  احملكمة بكفاءة؛

  وقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.    

تصويت، رحب ممثـل لبنـان بـالقرار ألنـه ميـنح      وبعد ال  
األمني العـام واليـة ختولـه بـدء التفـاوض مـع لبنـان فيمـا يتعلـق          
بإنشاء حمكمة دولية. ووصـف القـرار بأنـه إشـارة واضـحة إىل      
التــزام اتمــع الــدويل وتصــميمه القــويني علــى معاقبــة كــل        
 املتورطني يف تلك اجلرمية اإلرهابيـة، والحـظ أن ذلـك سـيعود    
بأثر إجيايب يتمثل يف ردع ارمني وإشاعة االسـتقرار يف لبنـان   

  .)١٨٧(واملنطقة
  

__________ 

)١٨٦(  S/2006/186.  

)١٨٧(  S/PV.5401 ٢، الصفحة.  
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 (اجللسـة  ٢٠٠٦ حزيران/يونيه ١٥ املؤرخ املقرر  

    )٢٠٠٦( ١٦٨٦ القرار ):٥٤٦١

ــة يف   ــودة ٥٤٥٨ اجللســـــ ــران/ ١٤ يف املعقـــــ  حزيـــــ

 مؤرخـة  رسـالة  أعمالـه  جـدول  يف الس أدرج ،٢٠٠٦ يونيه

 رئـيس  إىل العـام  األمني من موجهة ٢٠٠٦ حزيران/يونيه ١٠

 التحقيـق  جلنـة  مـن  املقـدم  الرابـع  التقريـر  ـا  حييـل  األمن جملس

 الـس  انتبـاه  (الـدامنرك)  الـرئيس  ووجـه  .)١٨٨(املستقلة الدولية

 األمـــني إىل موجهـــة ٢٠٠٦ أيار/مـــايو ٥ مؤرخـــة رســـالة إىل

ــة مــن العــام ــة متديــد فيهــا تطلــب لبنــان ممثل ــة والي  حــىت اللجن

 يف تقريرهـا،  يف اللجنـة  والحظت .)١٨٩(٢٠٠٧ ان/يونيهحزير
 اجلرميـة  مبسـرح  يتعلـق  فيمـا  كـبري  تقـدم  أحـرز  أنـه  أمـور،  مجلة

ــوزراء رئــيس وموكــب ــة وذكــرت الســابق. ال  أن أيضــا اللجن

 اإليصــال ووســائل واحلاوية/الناقلــة بــالتفجري، املتصــلة املســائل

 صـــدور املتوقـــع مـــن وأنـــه كـــبري حـــد إىل مفهومـــة أصـــبحت

ــة ســتنتاجاتاال ــا النهائي ــهاء حــال قريب ــة حتليــل مــن االنت  األدل

 هيكلـــها وعـــززت تقـــدما اللجنـــة أحـــرزت وقـــد اجلنائيـــة.

 مـن  التحديات بعض تواجه تزال ال ولكنها وقدراا التنظيمي

 الكافيــة. املــوارد وتــأمني القضــايا مجيــع بــني فيمــا الــربط قبيــل

ــة ورحبــت ــادرة اللجن ــة مبب ــة احلكوم ــد يةللتوصــ اللبناني  بتمدي

 علـى  اللبنانيـة  احلكومـة  أيضا وشكرت واحد عام ملدة واليتها

    املستمر. واللوجسيت الفين دعمها

 اللجنـة،  رئـيس  من إعالمية إحاطة إىل الس واستمع  

 السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  ممثال ما أدىل بيانني إىل باإلضافة

 بالتفصـيل  وبـين  بالشـرح  التقريـر  اللجنة رئيس وتناول ولبنان.

 أن وأوضـح  االغتيـال.  قضية يف التحقيق يف أحرز الذي التقدم

 االسـتنتاجات  إىل املتاحـة،  األدلـة  إىل اسـتنادا  توصلت، اللجنة
__________ 

)١٨٨(  S/2006/375.  

)١٨٩(  S/2006/278.  

ــة: ــع التاليـ ــار وقـ ــد انفجـ ــوق واحـ ــباط/ ١٤ يف األرض فـ  شـ

ــر ــدا ٢٠٠٥ فرباي  تفجــري وجــرى ؛٥٥/١٢ الســاعة يف وحتدي

 طـراز  من نةشاح يف موضوع الصنع يدوي كبري منفجر جهاز

 وقـــام احلريـــري؛ موكـــب مـــرور أثنـــاء وذلـــك ميتسوبيشـــي،

 داخــل إمــا األفــراد أحــد الظــن أغلــب يف اجلهــاز ذلــك بــتفجري

 االنفجـار  ضـخامة  وإن مباشرة. أمامها أو امليتسوبيشي شاحنة

ــة  ١ ٢٠٠ عــن يقــل ال (مــا املســتخدمة يت.إن.يت مــادة وكمي

 اهلجــوم وىمســت رفعتــا يت.إن.يت) مــادة معــادل مــن كيلــوغرام

 كـان  االنفجـار  حجـم  أن أي :“املضـمون  األثـر ” مصاف إىل

 إصــابة عــدم حالــة يف حــىت العمليــة جنــاح لضــمان مقصــودا

 عمـل  فرضييت أيضا اللجنة واعتمدت مباشرة. احلريري مركبة

 كيانــات ونفذتــه لــه خططــت قــد اهلجــوم يكــون أن إمــا مهــا:

 خمتلفـــون أشـــخاص تـــوىل الفرضـــية هـــذه وحبســـب منفصـــلة،

ــؤوليةا ــن ملسـ ــذ عـ ــف تنفيـ ــل خمتلـ ــوم مراحـ ــيط( اهلجـ  التخطـ

ــاء واالســتطالع ــاحنة واقتن ــا امليتسوبيشــي، ش ــك)، إىل وم  ذل

 بواسـطة  وتنفيذها برمتها للعملية التخطيط جرى يكون أن أو

ــغري واحـــد فريـــق ــبيا. صـ ــة رئـــيس ووصـــف نسـ ــا اللجنـ  أيضـ

 بأـــا الســـورية العربيـــة اجلمهوريـــة مـــن املقدمـــة املســـاعدة

ــية” ــر .“مرضــ ــة أن وذكــ ــة اجلمهوريــ ــورية العربيــ ــد الســ  قــ

 الوقـت  يف بـذلك  قامـت  وأـا  اللجنة طلبات جلميع استجابت

 باملمتاز اللبنانية السلطات مع اللجنة تفاعل ووصف املناسب.

 ومالبســاته اهلجــوم طرائــق أن وذكــر املســتويات، مجيــع علــى

  .)١٩٠(كبري حد إىل اآلن مفهومة أصبحت

 واليـة  متديـد  حكومتـها  طلـب  جمـددا  لبنان ممثل وأكد  

 يوليـه  الـذي  الشـديد  باالهتمام ورحب أخرى سنة ملدة اللجنة

 املشــاورات إىل أيضــا وأشــار لبنــان. ــم الــيت للقضــايا الــس
__________ 

)١٩٠(  S/PV.5458 ٥-٢، الصفحات.  
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 النظـام  صـياغة  بشـأن  املتحـدة  لألمـم  العامـة  األمانة مع اجلارية

  .)١٩١(دولية حملكمة األساسي

 وضــوعيةمب الســورية العربيــة اجلمهوريــة ممثــل ورحــب  

 مـع  السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  تعـاون  أن على وشدد التقرير

ــة ــق اللجن ــن ينطل ــى حرصــها م ــة كشــف عل ــال. حقيق  االغتي

 بعـض  حماولـة  هـو  التحقيـق  يواجهـه  مـا  أخطر أن تأكيد وأعاد

 أغـراض  يف الستخدامها اللجنة استنتاجات استغالل األطراف

 لتحقيقـه.  اللجنـة  هذه أنشئت الذي اهلدف عن تكون ما أبعد

 مـن  التقريـر  إليه خلص مبا السورية العربية اجلمهورية ورحبت

 ومرضــيا وشـامال  التوقيــت حسـن  كــان اللجنـة  مــع تعاوـا  أن

 الكـايف  الوقـت  إتاحة أمهية مع أيضا اتفاقه وأبدى عام. بشكل

ــة ومجــع التحقيقــات إلجنــاز ــة كاف  الضــرورية والشــواهد األدل

  .)١٩٢(التالية وةاخلط إىل االنتقال قبل والدامغة

ــة ويف   ــودة ٥٤٦١ اجللســــ ــران/ ١٥ يف املعقــــ  حزيــــ

ــه ــس أدرج ،٢٠٠٦ يوني ــرة ال ــه جــدول يف أخــرى م  أعمال

 مـــن املوجهـــة ٢٠٠٦ حزيران/يونيـــه ١٠ املؤرخـــة الرســـالة

 اللجنـة.  مـن  املقـدم  الرابـع  التقريـر  ـا  حييـل  والـيت  العام األمني

 الرسـالة  إىل سالـ  انتبـاه  أخرى مرة (الدامنرك) الرئيس ووجه

ــة ــة ٢٠٠٦ أيار/مــايو ٥ املؤرخ ــام األمــني إىل املوجه  مــن الع

 منتصـف  حـىت  اللجنـة  والية متديد فيها تطلب واليت لبنان ممثلة

 أيضـا  الـس  انتبـاه  الرئيس ولفت .)١٩٣(٢٠٠٧ حزيران/يونيه

 باإلمجـاع  واعتمـد  للتصـويت  وطـرح  ؛١٩٤ قرار مشروع إىل

 قـــرر الـــذي )٢٠٠٦( ١٦٨٦ القـــرار بوصـــفه مناقشـــة ودون

  :)١٩٤(منها أمور مجلة الس مبوجبه
__________ 

  .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩١(

  .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٢(

)١٩٣(  S/2006/278.  

)١٩٤(  S/2006/392.  

  ؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٥مدد والية اللجنة حىت   

ــة إىل         ــن املســاعدة التقني ــد م ــدمي مزي ــة تق ــد اســتعداد اللجن وأي
ــيت      ــة ال ــق بتحقيقاــا يف اهلجمــات اإلرهابي ــة فيمــا يتعل الســلطات اللبناني

ــذ   ــان من ــت يف لبن ــوب تشــرين األول/ ١ارتكب ــب إىل ٢٠٠٤ رأكت ، وطل
  يلزم من دعم وموارد يف هذا الصدد؛    األمني العام أن يزود اللجنة مبا

واصــــل تقــــدمي تقــــارير إىل الــــس  وطلــــب إىل اللجنــــة أن ت  
ل فصــلي، أو يف أي وقــت آخــر   التقــدم احملــرز يف التحقيــق بشــك    عــن

  مناسبا؛  ترتأيه

  وأبقى املسألة قيد نظره.    
  

ــاينا تشــرين ٢١ املــؤرخ املقــرر    ٢٠٠٦ /نوفمربلث

   الرئيس من بيان ):٥٥٦٩ (اجللسة

 أيلــــــــول/  ٢٩ يف املعقــــــــودة  ٥٥٣٩ اجللســــــــة يف  

 رســــالة أعمالــــه جــــدول يف الــــس أدرج ،٢٠٠٦ ســــبتمرب

 العــام األمــني مــن موجهــة ٢٠٠٦ أيلول/ســبتمرب ٢٥ مؤرخــة

ــل ــر ــا حيي ــدم اخلــامس التقري ــة مــن املق ــق جلن ــة التحقي  الدولي

 أمــور، مجلــة يف تقريرهــا، يف اللجنــة والحظــت .)١٩٥(املســتقلة

 الفتــرة أن رغــم جتريــه الــذي التحقيــق يف تقــدما أحــرزت أــا

ــالتقرير املشــمولة  ،)١٩٦(لبنــان شــهده الــذي بالصــراع متيــزت ب
 واالنتقـال  مؤقتـا  لبنـان  مبغادرة الدوليون اللجنة موظفو أُلزم مما

ــة وبفضــل قــربص. إىل ــة األدل ــيت اجلنائي  مســرح يف جمعــت ال

 الــيت الســابقة االســتنتاجات إثبــات مــن اللجنــة متكنــت ميــةاجلر

 الصـنع  اليدوي املنفجر اجلهاز فجر الذي الشخص بأن أفادت

 أســـنانه بيانـــات وأن العمـــر مـــن العشـــرينات أوائـــل يف كـــان

ــه إىل أشــارت ــيس أن ــاين ل ــت األصــل. لبن ــة ورحب  مــرة اللجن
__________ 

)١٩٥(  S/2006/760.  

بـاء مـن هـذا    -٣٣لالطالع علـى مزيـد املعلومـات انظـر الفـرع        )١٩٦(
ــرار       ــان والق ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــق بق الفصــل ا ملتعل

٢٠٠٦( ١٧٠١.(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 892/1582 
 

 واحلكومـة  السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  حكومة بتعاون أخرى

    التحقيق. يف اللبنانية

ــس واســتمع   ــة إىل ال ــن إحاط ــيس م ــة رئ  وإىل اللجن

    ولبنان. السورية العربية اجلمهورية ممثال ما أدىل بيانني

 أحــرز التحقيـق  أن إحاطتـه  يف اللجنــة رئـيس  وأوضـح   

 الطـب  حتقيقات وهي أوىل، أمهية ذات جماالت ثالثة يف تقدما

 أيضـا  وأشـار  املقـابالت.  وإجـراء  االتصـاالت  وحتليـل  الشرعي

ــان تعــاون أن إىل ــة مــع لبن ــاز اللجن ــة تعــاون وأن ممت  اجلمهوري

ــة ــة مــع الســورية العربي  وفعــال التوقيــت حســن يــزال ال اللجن

  .)١٩٧(بالتقرير املشمولة الفترة خالل عامة بصفة ومرضيا

 التحقيــــق يف احملــــرز بالتقــــدم لبنــــان ممثلــــة ورحبــــت  

 وكيــل مــع بالتعــاون مــل،تع اللبنانيــة احلكومــة أن وأوضــحت

 حمكمـة  إنشـاء  علـى  ومساعديه، القانونية للشؤون العام األمني

 حتظــى احملكمــة هــذه فكــرة أن إىل وأشــارت دويل طــابع ذات

  .)١٩٨(“لبنان يف واألكيد الواسع باإلمجاع”

 إليـه  خلص ما السورية العربية اجلمهورية ممثل وأوجز  

 بصــورة لجنـة ال مـع  التعـاون  واصـلت  حكومتـه  أن مـن  التقريـر 

 بـالتقرير.  املشـمولة  الفتـرة  خـالل  املسـتويات  مجيـع  علـى  فعالة

 قيـام  مـن  السـورية  العربيـة  اجلمهورية ختوف أيضا جمددا وأكد

 تنشـده  عمـا  ختتلـف  ألغـراض  التحقيق باستخدام ثالثة أطراف

 مـن  كـثري  وعـدد  بلـده.  علـى  الضـغط  ممارسـة  قبيـل  مـن  اللجنة

ــة وريــةاجلمه فيهــا تعاونــت الــيت احلــاالت  مــع الســورية العربي

 املخصصـة  القضـائية  اللجنـة  املثـال،  سـبيل  على ومنها، اللجنة،

ــة مـــع والتنســـيق التعـــاون علـــى لإلشـــراف أنشـــئت الـــيت  جلنـ
__________ 

)١٩٧(  PV.5539 ٥-٢، الصفحات.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٨(

 الوثـائق  وتقـدمي  املقـابالت  إجراء لطلبات واالستجابة التحقيق

  .)١٩٩(حينها يف

ــودة ٥٥٦٩ اجللســة ويف   ــاين/ تشــرين ٢١ يف املعق  الث

 فيهــا، املشــاركة إىل لبنــان ممثلــة دعيــت الــيت ،٢٠٠٦ نــوفمرب

 مجلـة  ضـمن  فيـه  جـاء  الـس  باسـم  ببيـان  (بـريو)  الرئيس أدىل

  :)٢٠٠(الس أن أمور

أدان بشـــكل قـــاطع اغتيـــال وزيـــر الصـــناعة بيـــار اجلميـــل يف     
، وهـو رجـل وطـين كـان     ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢١بريوت يوم 

   لبنان؛  رمزا للحرية واالستقالل السياسي يف

وأدان أي حماولة دف لزعزعة االستقرار يف لبنان مـن خـالل     
  االغتيال السياسي أو غريه من أعمال اإلرهاب؛

ودعـــا مجيـــع األطـــراف يف لبنـــان واملنطقـــة إىل ضـــبط الـــنفس   
والتحلي باملسـؤولية عمـال علـى تفـادي املزيـد مـن تـدهور األوضـاع يف         

  لبنان؛

ن بشـكل كامـل يف احلـرب    وحث مجيع الدول علـى أن تتعـاو    
) ٢٠٠٤( ١٥٦٦ ) و٢٠٠١( ١٣٧٣علـــى اإلرهـــاب وفقـــا لقراراتـــه  

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٢٤ و

ورحب بتصميم حكومة لبنان والتزامها بـأن تقـدم إىل العدالـة      
ــاالت،       ــال وغــريه مــن االغتي ــوا ونظمــوا ودعمــوا هــذا االغتي مــن ارتكب

  ض.  وأكد تصميمه على دعم حكومة لبنان يف مساعيها هلذا الغر
  

ــارس  ٢٧املقـــــــــرر املـــــــــؤرخ     ٢٠٠٧آذار/مـــــــ

  )  ٢٠٠٧( ١٧٤٨): القرار ٥٦٤٨  (اجللسة

ــة يف    األول/ كـــانون ١٨ يف املعقـــودة ٥٥٩٧ اجللسـ

 رســـالة  أعمالـــه  جـــدول يف الـــس  أدرج ،٢٠٠٦ ديســـمرب

 األمـني  من موجهة ٢٠٠٦ األول/ديسمرب كانون ١٢ مؤرخة
__________ 

  .٧-٥الصفحات   )١٩٩(

)٢٠٠(  S/PRST/2006/46.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 املقـدم  لسـادس ا التقريـر  ـا  حييـل  األمـن  جملس رئيس إىل العام

 يف اللجنـة  والحظـت  .)٢٠١(املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  جلنة من
 املشــمولة الفتــرة خــالل عــادت أــا أمــور، مجلــة يف تقريرهــا،

 قـربص  إىل مؤقتـا  انتقلـت  قـد  كانـت  أن بعد لبنان إىل بالتقرير

ــرة يف ــن الفتــــ ــه ٢٢ مــــ ــرين ١٣ إىل متوز/يوليــــ  األول/ تشــــ

 سياسـية  بيئـة  يف عملـت  وأـا  أمنيـة،  ألسـباب  ٢٠٠٦ أكتوبر

 تشــرين ٢١ يف اجلميــل بيــار الــوزير اغتيــال شــهدت متقلبــة

 اللجنـة  عملت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل الثاين/نوفمرب.

 يف والتحقيـق  اجلرميـة،  مسـرح  مـن  اموعـة  األدلـة  بلورة على
 املتصـلة  القضـية  جبوانـب  املتعلقـة  األدلـة  ومجـع  احملتملني، اجلناة

 إىل التقنيـة  املسـاعدة  أيضـا  اللجنـة  وقدمت لسياق.وا بالروابط

    اجلميل. بقضية يتعلق فيما اللبنانية السلطات

 تالهـا  اللجنـة،  رئـيس  مـن  إحاطـة  إىل الـس  واستمع  

 ولبنــان. الســورية العربيــة اجلمهوريــة ممــثال مــا أدىل بيانــان

 خـــروج إىل وأشـــار بالشـــرح التقريـــر اللجنـــة رئـــيس وتنـــاول

ــاهرات ــبرية مظـ ــب كـ ــال عقـ ــيد اغتيـ ــل السـ ــل اجلميـ  وتواصـ

 خاصــة حمكمــة بإنشــاء حيــيط الــذي املعقــد السياســي اخلطــاب

ــان. ــة رئـــيس وأكـــد للبنـ ــية يف التحقيـــق أن جمـــددا اللجنـ  قضـ

 والتحقيـق  اجلرميـة  مسـرح  أدلة بلورة على مركزا ظل احلريري

 رئـيس  ورحب ببعض. بعضهم وارتباط احملتملني اجلناة أمر يف

 أن إىل وأشــار اللبنانيــة احلكومــة جانــب مــن بالتعــاون اللجنــة

 تنظـر  وأـا  اجلميـل  السـيد  اغتيال يف التحقيق بدأت قد اللجنة

 أخــرى. وقضــايا القضــية تلــك بــني حمتملــة صــالت وجــود يف

 السـورية  العربية اجلمهورية بتعاون أيضا اللجنة رئيس ورحب

ــذي ــه وصــفه ال ــال التوقيــت حســن بأن ــرضٍ وفع ــا. وم  عموم

 منــها طلــب الــيت الــدول معظــم أن مــن بــالرغم أنــه إىل وأشــار

 قـدم  الـدول  بعض فإن إجيايب، بشكل ردت اللجنة مع التعاون
__________ 

)٢٠١(  S/2006/962.  

 اللجنـة  عمـل  إبطـاء  أو إعاقـة  إىل أدت ناقصة أو متأخرة ردود

ــى ــدة علــ ــهات. عــ ــن وأعــــرب جبــ ــه عــ  تتلقــــى أن يف ثقتــ

 خــالل الــدول مجيــع مــن والعاجــل الكامــل التعــاون اللجنــة

  .)٢٠٢(القادمة  الفترة

 اللجنـة  عمـل  يف التامـة  ثقتـها  عـن  لبنان ممثلة وأعربت  

 وقــد للتحقيــق الالزمــة املســاعدة مجيــع قــدم لبنــان إن وقالــت

 هويــة عــن الكشــف إىل سـيقود  الــذي اهلــام املفتــرق إىل وصـل 

 أنـه  والحظـت  دوليـة.  حمكمـة  أمـام  العدالـة  إىل وجلبـهم  اجلناة

  .)٢٠٣(ةاحملكم لتلك األساسي النظام مشروع إعداد مت قد

ــدد   ــل وشــ ــة ممثــ ــة اجلمهوريــ ــورية العربيــ ــى الســ  علــ

 اجلاريــة اجلهــود بشــأن التقريــر يف الــواردة اإلجيابيــة املعلومــات

ــيت ــذهلا الـ ــة تبـ ــة اجلمهوريـ ــورية العربيـ ــاء السـ ــا للوفـ  بالتزاماـ

 انطالقـا  يـأيت  بلـده  تعاون أن جمددا وأكد اللجنة. مع والتعاون

 مــن وحــذر غتيــالاال جرميــة يف احلقيقــة كشــف يف رغبتــه مــن

 لتســـــييس ثالثـــــة أطـــــراف عـــــن بالنيابـــــة املبذولـــــة اجلهــــود 

 أيضــا وطلــب بــالتحقيق. أبــدا هلــا صــلة ال الــيت االســتنتاجات

 لطلبــات بالكامــل متتثـل  مل الــيت العشــر األعضـاء  الــدول معرفـة 

  .)٢٠٤(اللجنة مع الكامل التعاون إىل ودعاها اللجنة

 آذار/ ٢١ يف املعقــــــــــــودة ٥٦٤٢ اجللســــــــــــة ويف  

 مؤرخـة  رسالة أعماله جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٧ ارسم

ــام األمــني مــن موجهــة ٢٠٠٧ آذار/مــارس ١٥ ــل الع  ــا حيي

 .)٢٠٥(املسـتقلة  الدوليـة  التحقيـق  جلنـة  مـن  املقدم السابع التقرير

ــالة إىل الـــس انتبـــاه أفريقيـــا) (جنـــوب الـــرئيس ووجـــه  رسـ
__________ 

)٢٠٢(  PV.5597 ٥-٢، الصفحات.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٣(

  .٧-٦ع نفسه، الصفحتان املرج  )٢٠٤(

)٢٠٥(  S/2007/150.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 894/1582 
 

 نمـ  العـام  األمـني  إىل موجهـة  ٢٠٠٧ آذار/مارس ٢٠ مؤرخة
ــة ــان ممثل ــد فيهــا تطلــب لبن ــة متدي ــة والي ــران/ حــىت اللجن  حزي

 مجلــة يف تقريرهــا، يف اللجنــة والحظــت .)٢٠٦(٢٠٠٨ يونيــه

 يف املتمثـل  الرئيسـي  هـدفها  علـى  تركـز  ظلـت  أا الحظته، ما
 التقنيــة املســاعدة تقــدمي وكــذلك احلريــري، قضــية يف التحقيــق

ــلطات إىل ــة السـ ــق يف اللبنانيـ ــت يف التحقيـ ــرة سـ ــية عشـ  قضـ

 اللجنـة  أحـرزت  وقـد  اجلميـل.  بيار اغتيال ذلك يف مبا أخرى،

 امعـة  األدلـة  أشـكال  توسـيع  ويف جديـدة  أدلة مجع يف تقدما

ــات ويف ــدافع أن إثب ــة وراء الكــامن ال  باألنشــطة يتصــل اجلرمي

 يف احلالــة اللجنــة رئــيس ووصــف احلريــري. للســيد السياســية
 متديــد اللبنانيــة احلكومــة بطلــب ورحــب املســتقرة بغــري لبنــان

    واحدة. سنة ملدة اللجنة والية

 لبنـــان. وممثلـــة اللجنـــة رئـــيس مـــن كـــل ببيـــان وأدىل  

 اهلـام  التقـدم  علـى  وشدد بالشرح التقرير اللجنة رئيس وتناول

 املزيـد  مجـع  مواصـلة  خـالل  مـن  عديدة جماالت يف أحرز الذي

 املتعلقـة  األدلـة  أشـكال  وتوسـيع  اجلرميـة،  مسـرح  يف األدلة من

 وقـال  والسـياق.  بـالروابط  املتعلقة القضية نواحي وبناء باجلناة

 يتعلـق  فيمـا  اللبنانيـة  للسلطات الدعم تقدمي واصلت اللجنة إن

 إفــادات وحتليــل مقــابالت إجــراء طريــق عــن اجلميــل باغتيــال

ــهود ــطالع الشــ ــال واالضــ ــرعي الطــــب بأعمــ ــل الشــ  وحتليــ

 حليــلالت وإجــراء اجلرميــة مســرح أحــداث ومتثيــل االتصــاالت

 مــن املثمــر بالتعــاون أيضــا اللجنــة رئــيس ورحــب التســياري.

 السـورية  العربيـة  اجلمهوريـة  مـع  التعاون ووصف لبنان جانب

ــا. باملُرضــي ــة أن إىل وأشــار عموم ــادت، اللجن ــا يف أف  تقريره

 مــن متــأخرة جــاءت قــد الطلبــات علــى الــردود بــأن الســابق،
__________ 

)٢٠٦(  S/2007/159.  

 مجيـع  نوأ الطلبـات  هـذه  متابعة متت ولكن أعضاء دول عشر

    .)٢٠٧(اللجنة يرضي مبا تسويتها متت قد املتبقية املسائل

 الــيت الســنتني فتــرة يف أنــه إىل لبنــان ممثلــة وأشــارت  

 القتــل جــرائم اســتمرت احلريــري، رفيــق اغتيــال منــذ انقضــت

 وكــل لبنــان، يف اإلرهابيــة واهلجمــات السياســية واالغتيــاالت

 احلقيقــة ةمعرفــ علــى وإصــرارهم اللبنــانيني عــزم مــن زاد ذلــك

ــاء ــة. وإرسـ ــدم ورحبـــت العدالـ ــذي بالتقـ ــه الـ ــة أحرزتـ  اللجنـ

  .)٢٠٨(واحدة سنة ملدة اللجنة والية متديد وطلبت

ــة    ــودة يف  ٥٦٤٨ويف اجللسـ ــارس آذار/ ٢٧املعقـ ، ٢٠٠٧ مـ
جــــدول أعمالــــه الرســــالة املؤرخــــة     أدرج الــــس مــــرة أخــــرى يف  

ــارس  ١٥ ــد    ٢٠٠٧آذار/مـ ــابع املقـ ــر السـ ــا التقريـ ــل ـ ــيت حييـ ــن الـ م مـ
)٢٠٩(اللجنــة

ووجــه الــرئيس (جنــوب أفريقيــا) انتبــاه الــس إىل رســالة   .
موجهة إىل األمني العام مـن ممثلـة لبنـان     ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٠مؤرخة 

٢٠٠٨تطلب فيها متديد والية اللجنة حـىت حزيران/يونيـه   
)٢١٠(

ووجـه   .
ــرار؛      ــروع قـ ــس إىل مشـ ــاه الـ ــا انتبـ ــرئيس أيضـ ــرح   ٢١١الـ ــد طـ وقـ

مـــــد باإلمجــــــاع ودون مناقشـــــة بوصـــــفه القــــــرار    للتصـــــويت، واعت 
)٢١١(منها  ) الذي قرر مبوجبه الس مجلة أمور٢٠٠٧(  ١٧٤٨

:  

ــة حــىت      ــة اللجن ــه  ١٥مــدد والي ــن ٢٠٠٨حزيران/يوني ، وأعل
أفـادت اللجنـة بأـا     استعداده إلـاء هـذه الواليـة قبـل ذلـك التـاريخ إذا      

  أمتت تنفيذ واليتها؛  

ــة أن تواصــل ت    ــب إىل اللجن ــس عــن   وطل ــارير إىل ال ــدمي تق ق
  وقت تراه مناسبا.    التقدم احملرز يف التحقيق كل أربعة أشهر، أو يف أي

  
__________ 

)٢٠٧(  S/PV.5642 ٥-٢، الصفحات.  

  .٦-٥ن املرجع نفسه، الصفحتا  )٢٠٨(

)٢٠٩(  S/2007/150.  

)٢١٠(  S/2007/159.  

)٢١١(  S/2007/171.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 ٢٠٠٧أيار/مـــــــــــايو  ٣٠املقـــــــــــرر املـــــــــــؤرخ    

  )  ٢٠٠٧( ١٧٥٧): القرار ٥٦٨٥  (اجللسة

 أيــــــــــار/ ٣٠ يف املعقــــــــــودة ٥٦٨٥ اجللســــــــــة يف  

 الـس  انتبـاه  املتحـدة)  (الواليـات  الـرئيس  وجه ،٢٠٠٧ مايو

 ٢٠٠٧ أيار/مـايو  ١٦ و أيار/مـايو  ١٥ مؤرختني رسالتني إىل

 األمــني مــن األمــن جملــس رئــيس إىل مــوجهتني التــوايل، علــى

ــام ــرار مشــروع وإىل ،)٢١٢(الع ــن مقــدم ق  وبلجيكــا إيطاليــا م

ــلوفاكيا ــا وسـ ــة وفرنسـ ــدة واململكـ ــدة والواليـــات املتحـ  املتحـ

  .)٢١٣(األمريكية

 أيـــار/ ١٤ مؤرخـــة رســـالة األوىل الرســـالة وأحالـــت  

 أن فيهـا  يـذكر  اللبناين الوزراء رئيس من موجهة ٢٠٠٧ مايو

 مـرده  لبنـان  يف حمكمـة  بإنشـاء  يتعلـق  فيمـا  حدث الذي املأزق

 برملانيــة جلســة عقــد إىل الــدعوة النــواب جملــس رئــيس رفــض

 االتفـاق  وعلى للمحكمة األساسي النظام على رمسيا للتصديق

 عـن  أعربت الربملانية بيةاألغل أن رغم املتحدة األمم مع الثنائي

 مسـاع  مـن  بذل ما إن الوزراء رئيس وقال للمحكمة. تأييدها

 مسـدود  طريق إىل العملية الناحية من وصل قد للتصديق حملية

ــه ــرغم علــى وإن ــد مــن ال  إلنشــاء املعلــن املعارضــة أعضــاء تأيي

 إزاء حتفظـات  مـن  لـديهم  مـا  يناقشـوا  أن رفضـوا  فقد احملكمة،

 احلكومـة  أن علـى  شدد فقد ولذا عليه. ملتفقا األساسي النظام

 أن االسـتعجال،  سـبيل  علـى  األمـن،  جملـس  إىل تطلب اللبنانية

 جملــس اختـاذ  أن إىل وأشــار واقعـا.  أمــرا اخلاصـة  احملكمــة جيعـل 

 أولتـها  الـيت  األمهيـة  مع سيتفق احملكمة بشأن ملزما قرارا األمن

 التـأخري  مـن  يـدا مز وأن البداية، منذ املسألة هلذه املتحدة األمم
__________ 

)٢١٢(  S/2007/281   وS/2007/286.  

)٢١٣(  S/2007/315.  

 وبالسـلم  لبنـان  باستقرار الضرر أشد سيلحق احملكمة إنشاء يف

  .)٢١٤(املنطقة يف واألمن

 مؤرخـــــة رســــالة  فأحالــــت  الثانيــــة،  الرســــالة  أمــــا   

 فيهـا  يشـري  اللبنـاين  الـرئيس  مـن  موجهة ٢٠٠٧ أيار/مايو ١٥

 ألنـه  أسـفه  عـن  فيهـا  ويعرب اللبناين، الوزراء رئيس رسالة إىل

 األمــن جملــس لــزج احلقــائق علــى والتمويــه الطــاتاملغ إىل جلــأ

 تـوخى  الـوزراء  رئـيس  أن ويفيـد  ،“أهدافـه  عـن  خيرج ما يف”

ــق نصــرة إىل الســعي” ــانيني مــن فري ــى اللبن ــق عل  .“آخــر فري

 طالـب  مـن  أول كـان  أنـه  مـن  الـرغم  على أنه الرئيس وأوضح

 ألحكــام وفقــا يــتم مل احملكمــة إقــرار فــإن دويل، حتقيــق إجــراء

 الدوليـــة، املعاهـــدات علـــى باملوافقـــة الصـــلة ذات الدســـتور

 سـواه  دون اجلمهوريـة  بـرئيس  ينـيط  الـذي  احلكـم  ذلك يف مبا

 أن وأضـــاف النـــواب. جملـــس إىل القـــوانني مشـــاريع إحالـــة

 عنــدما والدســتورية امليثاقيــة شــرعيتها فقــدت احلاليــة احلكومــة

 أن علـى  وشـدد  .“وازنـة  طائفـة  مـن  كامل فريق” عنها غاب

 جتـاوزا ” يشـكل  األمـن  جملـس  قبـل  مـن  مباشـرة  كمـة احمل إقرار

 علــى العواقــب بــأوخم” يهــدد مــا وهــذا “الدســتورية لآلليــة

  .)٢١٥(“األهلي والسلم البالد استقرار

ــان وأدىل    الــس أعضــاء معظــم اجللســة تلــك يف ببي

  .)٢١٦(لبنان  وممثلة

 اخلاصـة  احملكمـة  إنشـاء  يؤيد وفده أن قطر ممثل وذكر  

ــع ــك وم ــرى ذل ــرار روعمشــ أن ي ــروض الق ــى املع ــس عل  ال

 علـى  كـان  وفـده  أن وأكـد  .“قانونية جتاوزات” على ينطوي

ــرار مشـــروع يف للنظـــر اســـتعداد  مقـــدمي إصـــرار ولكـــن القـ
__________ 

)٢١٤(  S/2007/281.املرفق ،  

)٢١٥(  S/2007/286.املرفق ،  

  مل يدل ممثلو غانا وبنما والكونغو ببيانات.  )٢١٦(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 896/1582 
 

ــى املشــروع ــه عل ــن الســابع الفصــل مبوجــب تقدمي ــاق، م  امليث

 املتخـذة  األمـن  جملـس  قـرارات  جلميـع  امللـزم  الطابع من بالرغم

 وهــو لــه احملــدد اهلــدف يتجــاوز أمــر ،)٢١٧(٢٥ املــادة مبوجــب

 االســتقرار  يهــدد  أن وميكــن  احملكمــة، إنشــاء  علــى  املصــادقة

  .)٢١٨(البلد  يف

 التصـويت  عـن  باالمتنـاع  قـراره  إندونيسـيا  ممثل وعلّل  

 احلكومـة  مـن  طلـب  إىل فعـال  يسـتند  القـرار  مشروع بأن قائال

 صـوت  وجـود  عـدم  يراعـي  أن للمجلـس  ينبغي أنه إال اللبنانية

 القـرار  مشـروع  أن إىل أيضـا  وذهـب  اللبنـانيني.  ادةللقـ  موحد

 الدســـتورية اإلجـــراءات يتجـــاوز أن ميكـــن احلاليـــة بصـــيغته

ــة والعمليـــات ــة الوطنيـ  امليثـــاق مـــن )٧( ٢ املـــادة وأن اللبنانيـ

ــوفر ال ــة األســس للمجلــس ت ــز الــيت القانوني ــه جتي ــاول أن ل  يتن

 أن علــى وشــدد .)٢١٩(طابعهــا يف داخليــة أساســا هــي مســائل

 املصـاحل  خيـدم  ال الوطنيـة  الدسـتورية  العملية يف القوي تدخلال

  .)٢٢٠(اللبناين للشعب الكربى

 تـتمكن  أن يف األمـل  عـن  أفريقيا جنوب ممثل وأعرب  

ــراف ــة األط ــن اللبناني ــتخدام م ــرة اس  مشــروع يف احملــددة الفت

 مـن  بـدال  حمكمـة  إنشـاء  بشـأن  اتفاق إىل طوعا للتوصل القرار

 املناسـب  غـري  مـن  إن قـال  أنـه  بيـد  م.علـيه  الس يفرضها أن

 يف ســيما ال لبنــان، علــى القــرار هــذا يفــرض أن األمــن لــس
ــار ــابع الفصـــل إطـ ــاق، مـــن السـ ــه امليثـ ــاوز ذلـــك يف ألنـ  يتجـ

 بالتــايل ويغفــل اللبنــاين، الدســتور يقتضــيها الــيت اإلجــراءات
__________ 

مـن امليثـاق،    ٢٥لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن املادة   )٢١٧(
  انظر الفصل السابع، اجلزء الثاين.

)٢١٨(  S/PV.5685 ٣-٢، الصفحتان.  

لالطالع على مزيد من املعلومـات عمـا دار مـن نقـاش يف هـذه        )٢١٩(
) من امليثاق، انظر الفصـل الثـاين   ٧( ٢اجللسة فيما يتعلق باملادة 

  دال. -عشر، اجلزء أوال 

)٢٢٠(  S/PV.5685 ٤، الصفحة.  

 لـس  ينبغـي  أنـه  إىل أيضا وأشار لبنان. سيادة احترام ضرورة

 السياســة  يف اآلخــر  دون طــرف  إىل منحــازا  يبــدو  أال األمــن 

 موافقــة دون مــن احملكمــة بفــرض قــرارا وأن اللبنانيــة الداخليــة

 باالسـتقرار  بشـدة  املسـاس  إىل سـيؤدي  املعنيـة  األطـراف  مجيـع 

 سريســيها الــيت الســابقة مــن أيضــا وحــذر لبنــان. يف السياســي

  .)٢٢١(القرار مشروع

 تـؤدي  لـن  اصةاخل احملكمة أن على الصني ممثل وشدد  

ــا دورا ــهام يف حقيقـ ــة يف اإلسـ ــة إقامـ ــون العدالـ ــالم وصـ  السـ

ــت إذا إال واالســتقرار ــدعم حظي ــامل ب ــن ش ــع م ــات مجي  الفئ

ــة. ــن اللبناني ــاء أن وأعل ــة إنش ــو احملكم ــا ه ــأن أساس  لبنــاين ش

 مـن  السـابع  بالفصـل  االحتجـاج  من قلقه عن وأعرب داخلي.

 اختــاذ خـالل  مـن  ةالتشـريعي  لبنـان  أجهـزة  يتجـاوز  ألنـه  امليثـاق 

 القـــرار. مشـــروع نفـــاذ بـــدء تـــاريخ بشـــأن تعســـفي قـــرار

ــدخل ســابقة القــرار مشــروع يشــكل أن مــن أيضــا وحــذر  لت

 لـدول  التشريعي واالستقالل الداخلية الشؤون يف األمن جملس

  .)٢٢٢(سيادة  ذات

 مـن  القـرار  مشـروع  يف الروسـي  االحتـاد  ممثل وشكك  

ــة ــة الناحي ــدة ألن نظــرا القانوني ــة املعاه ــني املربم ــانني ب  - الكي

 نفاذهـا  يبـدأ  أن طبيعتها حبكم ميكن ال - املتحدة واألمم لبنان

 أن وذكـر  فقـط.  واحـد  طـرف  يتخـذه  قـرار  جمـرد  أسـاس  على

 وأن امليثـاق  مـن  السـابع  الفصـل  إىل لإلشـارة  مـربرا  هناك ليس

 أن إىل وأشـــار لبنــان.  بســيادة  مساســـا ميثــل  القــرار  مشــروع 

 بالنســبة  إال يــتم  مل امليثــاق  مــن  لســابع ا الفصــل  إىل االســتناد

 وروانـدا  السـابقة  ليوغوسالفيا الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني

 احلـرب،  وجـرائم  اجلماعيـة  اإلبـادة  جبـرائم  تتعلقان أما حيث

 اخلاصـة  احملكمـة  واختصـاص  الـدويل.  الطـابع  ذات اجلرائم أي
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢١(

  .٥نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٢٢(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 ةخمتلطــ هيئــة عــن عبــارة ألــا اجلــرائم تلــك يشــمل لــن للبنــان
 اجلنائيـة  اإلجـراءات  أسـاس  علـى  وتعمل احلكومة فيها تشارك

 مجيـع  آراء إىل االستماع ضرورة على وشدد لبنان. يف املطبقة

 رسـالة  إىل أيضـا  اإلشـارة  املستصـوب  مـن  أنه مؤكدا اللبنانيني

  .)٢٢٣(الوزراء رئيس رسالة إىل إضافة اللبناين، الرئيس

ــرح مث   ــا) (جنــوب الــرئيس ط  رارالقــ مشــروع أفريقي

 شـــيء، ال مقابـــل أصـــوات ١٠ بأغلبيـــة واعتمـــد للتصـــويت؛

 وإندونيسـيا  الروسـي  (االحتاد التصويت عن أعضاء ٥ وامتناع

 القــــــرار بوصــــــفه وقطــــــر)، والصــــــني أفريقيــــــا وجنــــــوب

    منها: أمور مجلة الس مبوجبه قرر الذي )٢٠٠٧(  ١٧٥٧

ــم       ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــرفا مبوجـــب الفصـ ــرر، متصـ قـ
يبــدأ ســريان أحكــام الوثيقــة املرفقــة املتعلقــة بإنشــاء حمكمــة  املتحــدة، أن

ميمة امللحقــــة ــــا، اعتبــــارا مــــن خاصــــة للبنــــان، مبــــا يف ذلــــك الضــــ
ذلـك التـاريخ    ، ما مل تقدم حكومة لبنان قبـل ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٠

  املرفقة؛    ) من الوثيقة١( ١٩إخطارا مبوجب املادة 

شــاور مــع احلكومـــة   وينبغــي حتديــد موقــع مقــر احملكمــة بالت       
ــة ويكــون ذلــك رهنــا بــإبرام اتفــاق للمقــر بــني األمــم املتحــدة          اللبناني

  والدولة اليت تستضيف احملكمة؛  

وطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ، بالتنســيق مــع احلكومــة         
اللبنانيــة عنــد االقتضــاء، اخلطــوات والتــدابري الالزمــة إلنشــاء احملكمــة        

م تقريـرا إىل الـس عـن تنفيـذ هـذا      اخلاصة يف الوقت املناسـب وأن يقـد  
    .ذلك بشكل دوري  يوما، وبعد ٩٠القرار يف غضون 

ــم التصــويت، وبعــد   ــل تكل  باختــاذ فرحــب فرنســا ممث

ــه الحــظ الــذي القــرار  احلكومــة مــن لطلــب اســتجابة أتــى أن

 حزيـــران/ ١٠ يف النفـــاذ حيـــز يـــدخل ســـوف وأنـــه اللبنانيـــة

ــه ــا ،٢٠٠٧ يوني ــتم مل م ــيد حــل إىل التوصــل ي ــة. اخل  لألزم

 العدالــة هــي: ثالثــة ألســباب هــام القــرار أن أيضــا وأوضــح
__________ 

  .٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٢٣(

 أن ميكنــه الـس  أن وأكــد األمـن.  جملــس ومصـداقية  والسـالم 

  .)٢٢٤(املأزق باستمرار يقبل مل بأنه يفخر

 مـدروس  رد بأنـه  القرار املتحدة اململكة ممثل ووصف  

 قدمتـــه لطلـــب اســـتجابة الصـــحيحة بالطريقـــة الـــس اختـــذه

 املسـتمر  املـأزق  مـن  للخروج إجراءات باختاذ اللبنانية مةاحلكو

 مبوجـب  اختـذ  القـرار  أن وأضـاف  الداخلية. لبنان إجراءات يف

 جعلــه أجــل مــن املتحــدة األمــم ميثــاق مــن الســابع الفصــل

 علـــــى ينطـــــوي ال الســـــابع الفصـــــل اســـــتعمال وأن ملزمـــــا

  .)٢٢٥(أخرى  داللة  أي

ــل ووصــف   ــريو ممث ــرار ب ــق بوصــفه الق ــدالو الطري  حي

 اخلاصـة  احملكمـة  بإقامـة  املتعلـق  التشـريعي  املـأزق  مـن  للخروج

 إىل لبنـان  يف األطـراف  يتوصـل  أن يف أمله عن وأعرب للبنان.

ــول قبــــل داخلــــي حــــل ــرار دخــ ــاذ، حيــــز القــ ــدد النفــ  وشــ

 هــذه نطــاق تتجــاوز ســابقة القــرار يشــكل أال ضــرورة علــى

  .)٢٢٦(بعينها احلالة

 جملـــس إن يكيـــةاألمر املتحـــدة الواليـــات ممثـــل وقــال   

ــر األمـــن ــاذه أظهـ ــرار باختـ ــه القـ ــة التزامـ ــع بالعدالـ ــد ووضـ  حـ

 يف السياســـــية االغتيـــــاالت وردع العقـــــاب مـــــن لإلفـــــالت
 بأنفسـهم  صـدقوا  اللبنانيني أن لو األفضل من وكان املستقبل.

 مجيـع  جربـت  ولكـن  األساسـي،  ونظامهـا  احملكمـة  اتفـاق  على

 بتحمــــل بالنــــوا جملـــس  رئــــيس إلقنـــاع  املمكنــــة الوســـائل 

 إجـراء  اختاذ ميكن حبيث الربملان عقد عن الدستورية مسؤوليته

  .)٢٢٧(طائل بال ولكن احملكمة، بشأن ائي
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٥(

  .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٦(

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٧(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــرب   ــا إيطاليـــا ممثلـــو وأعـ  عـــن وســـلوفاكيا وبلجيكـ

  .)٢٢٨()٢٠٠٧( ١٧٥٧ للقرار تأييدهم

 عـن  بـالقرار،  ترحيبـه  معـرض  يف لبنـان،  ممثـل  وأعـرب   

 الـيت  والـدول  القـرار  لصاحل صوتت اليت الدول من لكل شكره

ــع أكــد إذ التصــويت، عــن امتنعــت ــذلك اجلمي ــن ب ــد م  جدي

 حبريــة اإلضــرار دون وباحليلولــة العدالــة مبــدأ بأمهيــة التــزامهم

ــه جديــد مــن وأكــد ســيادته. وتقــويض لبنــان  أي تــدخر مل أن

 أن إال اللبنـاين  الدسـتوري  ألحكـام  وفقـا  احملكمة إلقرار فرصة

 احملكمــة إنشــاء ملناقشــة نعقــاداال مــن يــتمكن مل النــواب جملــس

ــم ــم رغ ــة دغ ــذلك. األغلبي ــى وشــدد ل ــرار أن عل ــين ال الق  يع

 سـيادة  تعزيز على سيساعد ولكن ،“آخر على فريق انتصار”

 رادعــــا  ويشــــكل الدميقراطيــــة، دعــــائم  ويوطــــد القــــانون،

  .)٢٢٩(اإلرهابية  لألعمال
  

ــؤرخ     ــرر املــــــ ــه  ١٣املقــــــ  ٢٠٠٧حزيران/يونيــــــ

  الرئيس  بيان من :)٥٦٩٤  (اجللسة

ــة    ، ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ١٣املعقـــودة يف  ٥٦٩٤يف اجللسـ
)٢٣٠(أدىل الــرئيس (بلجيكــا) ببيــان باســم الــس 

جــاء فيــه ضــمن مجلــة   
  ن الس:  أأمور 

م اإلرهـــايب الـــذي وقـــع يف بـــريوت أدان إدانـــة قاطعـــة اهلجـــو  
وأودى حبيـــاة مـــا ال يقـــل عـــن تســـعة      ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ١٣ يف

وتسـبب يف إصـابة عـدة    عضـو الربملـان وليـد عيـدو،     أشخاص من بينهم 
  أشخاص آخرين؛

وأدان أي حماولة لزعزعة استقرار لبنان بوسائل منـها االغتيـال     
  السياسي أو غريه من األعمال اإلرهابية؛

__________ 

  .٨املرجع نفسه الصفحة   )٢٢٨(

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٩(

)٢٣٠(  S/PRST/2007/18.  

وأهـاب جبميــع األطــراف يف لبنـان واملنطقــة أن تتحلــى بضــبط     
  احلالة يف لبنان؛النفس وباملسؤولية من أجل احليلولة دون زيادة تدهور 

الـــــدول علـــــى أن تتعـــــاون  وحـــــث جملـــــس األمـــــن مجيـــــع  
) ٢٠٠١( ١٣٧٣فقــــا لقراراتـــــه  مكافحــــة اإلرهــــاب و   يف بالكامــــل 

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٢٤) و ٢٠٠٤(  ١٥٦٦ و

وطلب إىل األمني العام أن يواصـل متابعـة احلالـة يف لبنـان عـن        
  كثب وأن يقدم له تقارير منتظمة عن ذلك.  

  
املعقـودة   ٥٧١٩رت يف اجللسـة  املـداوالت الـيت دا    

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٩يف 

 متـــــــــوز/ ١٩ يف املعقـــــــــودة ٥٧١٩ اجللســـــــــة يف  

 مؤرخـة  رسـالة  أعمالـه  جـدول  يف الس أدرج ،٢٠٠٧ يوليه

ــه ١٢ ــن موجهــة ٢٠٠٧ متوز/يولي ــام األمــني م ــيس إىل الع  رئ

ــس ــل ال ــا حيي ــر فيه ــامن التقري ــدم الث ــن املق ــة م ــق جلن  التحقي

ــة ــر، هــذا ويف .)٢٣١(قلةاملســت الدولي ــة، ذكــرت التقري  يف اللجن
 مـن  لـديها  مـا  لكـل  شـامال  استعراضـا  أجـرت  أـا  أمور، مجلة

 التحقيقــات بكــل تتعلــق واســتنتاجات وحتلــيالت معلومــات

 اخلصـوص،  وجـه  علـى  اللجنة، أحرزت وقد واحلالية. السابقة

 الـذي  االنتحـاري  اهلجـوم  منفـذ  ويـة  يتعلق فيما التقدم بعض

 أيضــا اللجنــة ورحبــت الصــنع. اليــدوي املنفجــر ازاجلهــ فجــر

    التحقيق. يف ولبنان السورية العربية اجلمهورية بني بالتعاون

ــس واســتمع   ــة إىل ال ــن إحاط ــيس م ــة رئ  وإىل اللجن

 بالشـرح  التقريـر  اللجنة رئيس وتناول لبنان. ممثل به أدىل بيان

 بنوع يتعلق فيما اللجنة إليها خلصت اليت االستنتاجات وأكد

ــة ــرات وكميــ ــتخدمة املتفجــ ــداء يف املســ ــى االعتــ ــق علــ  رفيــ

ــري، ــوع احلري ــذي اجلهــاز ون ــة لتفجريهــا اســتخدم ال  واحلاوي

 عــن فضــال الصــنع، اليــدوي املنفجــر اجلهــاز لنقــل املســتخدمة
__________ 

)٢٣١(  S/2007/424.  
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 مـن  امليتسوبيشـي  شـاحنة  بـأن  وأفاد للتفجري. الدقيقة الظروف

 يف سـرقت  املتفجـر  اجلهـاز  لنقـل  استخدمت اليت Canter طراز
 نقلـت  مث ومن املتحدة العربية اإلمارات إىل شحنها قبل اليابان

ــان. مشــال إىل ــة رئــيس وأشــار لبن  التحقيــق أن إىل أيضــا اللجن

 األنشـطة  على التركيز يف لالغتيال احملتملة الدوافع نطاق ضيق

 واألحـداث  )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القـرار  اختـاذ  قبيـل  من السياسية

 نتـائج  وتصـور  حلـود  إميـل  رئيسالـ  واليـة  بتمديد أحاطت اليت

ــات ــة االنتخاب ــام الربملاني ــاد .٢٠٠٥ لع ــأن أيضــا وأف ــة ب  اللجن

 وليـد  النائـب  باغتيـال  يتعلق فيما اللبنانية السلطات مع تتعاون

ــدو ــبعة عيـ ــخاص وسـ ــرين أشـ ــط يف آخـ ــريوت وسـ  ١٣ يف بـ

ــه ــب .٢٠٠٧ حزيران/يونيـ ــاون ورحـ ــني بالتعـ ــة بـ  اجلمهوريـ

 مـن  العديـد  إىل باإلضـافة  التحقيـق،  يف ولبنـان  السورية العربية

 املشـــمولة الفتـــرة خـــالل الـــدعم تـــوفر الـــيت األخـــرى الـــدول

 حلــها مت قــد التحقيــق جمــاالت مــن عــددا أن وذكــر بــالتقرير.

 بأمســاء وضــعت قــد قائمــة وأن اللجنــة عنــه ترضــى حنــو علــى

ــذين األشــخاص ــد ال ــون ق ــورطني يكون ــب بعــض يف مت  جوان

ــة. ــال اخلتــام، ويف اجلرمي ــة سرئــي ق ــأن مــن إن اللجن  هــذه ش

 مرحلـة  مـن  االنتقـال  يف مفيدة بداية نقطة تكون أن املعلومات

  .)٢٣٢(للبنان اخلاصة احملكمة مرحلة إىل اللجنة

 ورحـب  للجنـة  العالية باملهنية لبنان ممثل أشاد مث ومن  

 بالشــكر وتوجــه التحقيــق. يف أحرزتــه الــذي الواضــح بالتقــدم

 بشـأن  اللبنانية السلطات إىل عدةاملسا لتقدميها اللجنة إىل أيضا

 رفيـــق اغتيـــال أعقبـــت الـــيت اإلرهابيـــة واالغتيـــاالت اجلـــرائم

  .)٢٣٣(احلريري
  

__________ 

)٢٣٢(  PV.5719 ٥-٢، الصفحات.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٣(

ـــ    ــرر املـــــ ــبتمرب  ٢٠ ؤرخاملقــــــ  ٢٠٠٧أيلول/ســــــ

  بيان من الرئيس  ):٥٧٤٧  (اجللسة

 أيلول/سبتمرب ٢٠ يف املعقودة ٥٧٤٧ رقم اجللسة يف  

ــه  الــس باســم ببيــان (فرنســا) الــرئيس أدىل ،٢٠٠٧ جــاء في
    :)٢٣٤(ضمن مجلة امور ان الس

ــع     ــذي وقــ ــايب الــ ــوم اإلرهــ يف بــــريوت يف  أدان بشــــدة اهلجــ
وأودى حبياة ما ال يقل عن سـبعة أشـخاص،    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩

  من ضمنهم النائب أنطوان غامن؛  

ــع االغتيــاالت الــيت      اســتهدفت الزعمــاء اللبنــانيني،   وأدان مجي
، وطالــب بــالكف فــورا ٢٠٠٤أكتــوبر يف ذلــك منــذ تشــرين األول/ مبــا

عــــن اللجــــوء إىل التخويــــف والعنــــف ضــــد ممثلــــي الشــــعب اللبنــــاين  
  واملؤسسات اللبنانية؛  

  ودعا إىل إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة؛  

وأكــد مــن جديــد دعمــه الكامــل لكــل اجلهــود الــيت تبــذل يف     
ــائم املؤسســـات        ــيخ دعـ ــاب، وترسـ ــل مكافحـــة اإلرهـ ــن أجـ ــان مـ لبنـ

راطية عرب احلوار الوطين، ومواصـلة بسـط سـلطة احلكومـة اللبنانيـة      الدميق
  على مجيع أحناء األراضي اللبنانية.  

  
املعقـودة   ٥٧٩٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٥يف 

 كــــــــــانون ٥ يف املعقــــــــــودة ٥٧٩٠ اجللســــــــــة يف  

 لةرسـا  أعماله جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٧ األول/ديسمرب

 األمـني  مـن  موجهـة  ٢٠٠٧ الثـاين/نوفمرب  تشرين ٢٨ مؤرخة

 مـن  املقـدم  التاسع التقرير ا حييل األمن جملس رئيس إىل العام

 ذكـرت  التقريـر،  هـذا  ويف .)٢٣٥(املسـتقلة  الدولية التحقيق جلنة

 كـان  وتقـدمها  اللجنـة  أنشـطة  وترية أن أمور، مجلة يف اللجنة،
__________ 

)٢٣٤(  S/PRST/2007/34.  

)٢٣٥(  S/2007/684.  
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 عـدد  بشـأن  مـرضٍ  فهـم  إىل بالتوصـل  للجنـة  ومسحـا  مشجعني

 النتـائج  مـن  الكـثري  التاسـع  التقريـر  وأكد التحقيق. جماالت من

 عـن  تفصـيال  أكثر وصفا وقدم السابق التقرير إليها توصل اليت

 أساسـية  فرضـية  حـددت  فقـد  االنتحـاري؛  اهلجـوم  منفـذ  هوية

 اهــول الرجــل أن يعتقــد األوســط الشــرق مــن معينــة منطقــة

 لنـوع  االنتحـاري  اهلجـوم  منفذ تعرض وقد إليها؛ ينتمي اهلوية

 ذخــائر قــرب وجــوده بســبب رمبــا الرصــاص مــادة مــن حمــدد

 مـن  إمـا  قريبـا  يعـيش  كـان  أنـه  إىل يشري الذي األمر عسكرية،

ــزاع منطقــة  بشــكل األســلحة فيهــا تســتخدم منطقــة مــن أو ن

ــتظم. ــا اللجنـــة وبينـــت منـ  إىل تقـــدمها الـــيت املســـاعدة أيضـ

 تتـرابط  الـيت  والطريقـة  أخـرى  ضـية ق ١٨ يف اللبنانية السلطات

 قـدرات  لـديهم  يـزال  ال اجلنـاة  بأن وأفادت القضايا، هذه فيها

    بريوت. يف النطاق وواسعة متطورة عملياتية

ــس واســتمع   ــة إىل ال ــن إحاط ــيس م ــة رئ  وإىل اللجن

 بالشـرح  التقريـر  اللجنة رئيس وتناول لبنان. ممثل به أدىل بيان

 القائمـــة بـــني الـــربط يف نشـــطة كانـــت اللجنـــة أن إىل فأشـــار

 يف غـامن  أنطـوان  النائـب  اغتيـال  قبيـل  مـن  القضـايا  من املتزايدة
 لبنـان  يف قتـل  الـذي  السـادس  النائـب  وهو أيلول/سبتمرب، ١٩

 احلريـري  قضـية  بـني  بـالروابط  يتصـل  وفيمـا  .٢٠٠٥ عام منذ

 إىل اللجنــة رئــيس أشــار األخــرى، عشــرة الثمــاين والقضــايا

 وطريقـة  اهلجمـات،  طـابع  بـني  مشتركة قواسم وجود احتمال

ــذ، ــات التنفي ــدوافع الضــحايا وخلفي ــة. وال  أن وأوضــح املمكن

 قضـية  مـن  رئيسـية  جماالت عدة يف أيضا تقدما أحرزت اللجنة

 اشـتريا  اللـذين  بـالرجلني  احمليطـة  الوقـائع  ذلـك  يف مبا احلريري،

 واملنطقــة  اهلجــوم؛  يف اســتخدمت  الــيت  امليتسوبيشــي  شــاحنة 

ــ ــة االنتحــاري؛ اهلجــوم منفــذ هلــا ينتمــي الــيت ةاجلغرافي  وكيفي

 املنفجـــر اجلهــاز  حباويــة  املتعلقـــة والوقــائع  لبنــان؛  إىل دخولــه 

ــة الصــــنع اليــــدوي ــتفجري؛ إطــــالق يف املســــتخدمة واآلليــ  الــ

 اللجنــة رئــيس ورحــب احملــتملني. باجلنــاة املتعلقــة واملعلومــات

 أن أوضــحو ولبنــان الســورية العربيــة اجلمهوريــة بــني بالتعــاون

ــة ــل اللجن ــى تعم ــأمني عل ــة ت ــال عملي ــب إىل سلســة انتق  مكت

  .)٢٣٦(للبنان اخلاصة للمحكمة العام املدعي

ــل ورحــب   ــان ممث ــدم لبن ــذي بالتق ــه ال ــة. أحرزت  اللجن

 التحقيقــات يف تكمــن نقطــة أخطــر أن علــى خصوصــا وشــدد

 يف السـريع  التنقـل  علـى  قـادرين  يزالون ال اجلناة أن أثبتت اليت
 واســــعة عملياتيــــة قــــدرات لــــديهم تــــزال ال كمــــا بــــريوت

  .)٢٣٧(ومتطورة
  

 ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب  ١٢ املقــرر املــؤرخ  

  من الرئيس  بيان ):٥٨٠٠(اجللسة 

 كـــانون األول/ ١٢املعقـــودة يف  ٥ ٨٠٠يف اجللســـة   

ــمرب ــم   ٢٠٠٧ ديســـ ــان باســـ ــا) ببيـــ ــرئيس (إيطاليـــ ، أدىل الـــ
  :جاء فيه ضمن مجلة أمور أن الس )٢٣٨الس(

ــدا،       ــارات اهلجــوم اإلرهــايب الــذي وقــع يف بعب أدان بأشــد العب
، وأدى إىل مصـرع العميـد   ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٢لبنان، يف 

فرنســوا احلــاج يف اجلــيش اللبنــاين وإىل مقتــل وإصــابة عــدة أشــخاص       
  آخرين؛  

وأعــرب عــن عميــق تعاطفــه وتعازيــه ألســر الضــحايا واجلــيش    
؛ وأعــرب عــن إدانتــه الشــديدة هلــذه احملاولــة   اللبنــاين واحلكومــة اللبنانيــة 

الراميــة إىل زعزعــة اســتقرار املؤسســات اللبنانيــة، ويتعلــق األمــر يف هــذه  
  احلالة اخلاصة باجليش اللبناين؛

وأكد من جديد إدانته مجيع االغتياالت اليت اسـتهدفت القـادة     
ــوبر      ــذ تشــرين األول/أكت ــيت حصــلت من ــانيني، وخباصــة ال ، ٢٠٠٤اللبن

ب باإلاء الفوري الستخدام الترهيب والعنف ضـد ممثلـي الشـعب    وطال
  اللبناين واملؤسسات اللبنانية؛  

__________ 

)٢٣٦(  PV.5790 ٦-٢، الصفحات.  

  .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٧(

)٢٣٨(  S/PRST/2007/47.  
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وشدد على أن حماكمة مرتكيب هذه اجلرمية البشـعة ومنظميهـا     
ومموليها تكتسي أمهية بالغـة، وأعـرب عـن عزمـه علـى تقـدمي الـدعم إىل        

د حتقيقـا هلـذه   احلكومة اللبنانية يف مـا تبذلـه مـن جهـود وتبديـه مـن تعهـ       
  الغاية؛  

وأشار إىل دعمه جهود األمني العام الراميـة إىل إنشـاء احملكمـة      
اخلاصة للبنان يف موعدها باعتبارها وسـيلة إلـاء اإلفـالت مـن العقـاب      

  يف لبنان وملنع حصول مزيد من االغتياالت فيه؛

وشدد على أنه ال ينبغي ألي حماولة لزعزعة اسـتقرار لبنـان أن     
 ون إجراء انتخابات رئاسية حـرة ونزيهـة، دون إبطـاء، مبـا يتفـق     حتول د

تـــدخل أو تـــأثري أجـــنيب ويف ظـــل  وقواعـــد الدســـتور اللبنـــاين، دون أي
  االحترام الكامل للمؤسسات الدميقراطية.  

    
  تقرير األمني العام عن الشرق األوسط    - هاء
  

 ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٢املقــرر املــؤرخ   

  من الرئيس  بيان ):٥٥٨٤(اجللسة 

 كــــــــانون  ١٢ يف املعقــــــــودة  ٥٥٨٤ اجللســــــــة يف  

 أعمالـه  جـدول  يف األمـن  جملس أدرج ،٢٠٠٦ األول/ديسمرب

 األمـني  والحـظ  .)٢٣٩(األوسـط  الشـرق  عـن  العام األمني تقرير

 يف السـائد  االسـتقرار  عـدم  أن أمـور،  مجلة يف تقريره، يف العام
 مـــنواأل للســـلم إقليمـــي حتـــد أكـــرب شـــكل األوســـط الشـــرق

 للصـراع  وشـاملة  عادلة تسوية إىل التوصل عدم وأن الدوليني،

 يشــكل اخلصـوص،  وجـه  علـى  يـزال،  ال اإلسـرائيلي  - العـريب 

 املنطقـــة. يف االســـتقرار وعـــدم لإلحبـــاط الرئيســـي املصـــدر

 )٢٤٠(الرباعيـة  اموعـة  أعـدا  الـيت  الطريق خريطة أن وأوضح

 الـيت  األخـرية  تالسـنوا  مدار على الوحيدة الوثيقة هي تزال ال

 ســواء، حــد علــى واإلســرائيليون الفلســطينيون القــادة قبلــها
__________ 

)٢٣٩(  S/2006/956.  

)٢٤٠(  S/2003/529.املرفق ،  

 العـام  األمني وناشد األمن. وجملس العربية الدول إىل باإلضافة

 الـــذي للتحـــدي بنـــاءة اســتجابة  إىل التوصـــل الـــدويل اتمــع 

 إىل ودعــا املنطقــة، يف للشــعوب الدميقراطيــة اخليــارات تطرحــه

 إىل باإلشـارة  تقريـره  واختـتم  امليـدان.  يف الدويل الوجود تعزيز

ــة أن ــة مث ــة تنــاول إىل حاج  أن رغــم ككــل وشــواغلها املنطق

ــا يكــون أال ينبغــي مــا مســار يف احملــرز التقــدم  بالتقــدم مرهون

    آخر.  يف

ــتمع   ــة إىل الـــس واسـ ــدمها إحاطـ ــني قـ ــام، األمـ  العـ

 يف األعضــاء الــدول مجيــع ــا أدىل بيانــات أعقاــا يف قــدمت
    لفلسطني. الدائم واملراقب إسرائيل ممثل عن فضال الس،

 يف احلالـة  إن قائال بالشرح تقريره العام األمني وتناول  
 جـدا.  طويلـة  لفتـرة  عليه كانت مما أخطر هي األوسط الشرق

 بلـــغ والفلســـطينيني اإلســـرائيليني بـــني الثقـــة انعـــدام إن وقـــال

ــتويات ــدة، مســ ــة جديــ ــبب وخباصــ ــتمرار بســ ــاط اســ  النشــ

 الصــاروخية اهلجمــات وكــذلك الغربيــة الضــفة يف يطايناالســت

 لبنـان  يف الوضـع  أن إىل وأشـار  إسـرائيل.  جنـوب  إىل غـزة  من

 العوامــل مــن متنوعــة جمموعــة إىل بــالنظر مســتقر غــري يــزال ال

 يــزال ال احملتــل الســوري اجلــوالن وأن واخلارجيــة؛ الداخليــة

 يف” ختبطــه يواصــل العــراق وأن اإلســرائيلي؛ االحــتالل حتــت
 جلمهوريـة  النوويـة  األنشطة وأن ؛“فيه هوادة ال عنف أوحال

 والحـظ  املنطقة. يف جديد قلق مصدر تشكل اإلسالمية إيران

 يف تتمثــل السـالم  جهــود مـن  القصـوى  الغايــة أن العـام  األمـني 
 آمنـــة حـــدود داخـــل وفلســـطني، إســـرائيل دولـــتني، إنشـــاء”

 كانـت  يتالـ  احلدود أساس على بشأا ومتفاوض ا ومعترف

 باإلشـارة  كلمتـه  واختتم .“١٩٦٧ حزيران/يونيه ٤ يف قائمة

ــان” أن إىل ــق باإلمك ــامح بــني التوفي ــية املط  للشــعبني األساس

ــق، خريطــة وأن “كليهمــا ــيت الطري ــدها ال  يف األمــن جملــس أي



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 يركـز  أن جيب الذي املرجع تزال ال )،٢٠٠٣( ١٥١٥ قراره

  .)٢٤١(سياسي جهد تنشيط إلعادة مسعى أي عليه

 السـالم  القتـراح  تأييدا ببيانات املتكلمني معظم وأدىل  

ــوارد ــة يف الـ ــذي الطريـــق خريطـ ــود يتـــوخى الـ ــتني، وجـ  دولـ

 داخــل ســالم يف جنــب إىل جنبــا تعيشــان وفلســطني، إســرائيل

 املـتكلمني  معظـم  اتفـق  كمـا  دوليـا.  ـا  ومعتـرف  آمنـة  حدود

 يكـون  أن جيب األوسط الشرق يف املشكلة حل أن على أيضا

    وشواغلها. املنطقة يف الدول مجيع مصاحل ويراعي الشام

 للسـالم،  دويل مؤمتر لعقد اقتراحا متكلمني عدة وأيد  

 الـدفع  مواصـلة  ـدف  ،١٩٩١ لعـام  مدريـد  مـؤمتر  غـرار  على

 عــدة وأعــرب .)٢٤٢(األوســط الشــرق يف الســالم بعمليــة قــدما

 تســوية مــن اجلــانبني متكــن لعــدم األســف عــن أيضــا مــتكلمني

 اإلســرائيليني اجلنــديني عــن بــاإلفراج املتعلقــة احلساســة املســألة

 عـدة  ورحـب  .)٢٤٣(إسـرائيل  يف فلسـطينيني  واعتقـال  األسريين

 بــني  إليــه التوصــل مت النــار إطــالق  لوقــف باتفــاق مــتكلمني
__________ 

)٢٤١(  S/PV.5584 ٧-٢، الصفحات.  

(مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة)؛  ١٥ املرجــــع نفســــه، الصــــفحة  )٢٤٢(
(األرجنـتني)؛   ٢٣ (االحتاد الروسـي)؛ والصـفحة   ١٧والصفحة 

(فرنســـــــا)؛  ٢٧(الكونغـــــــو)؛ والصـــــــفحة  ٢٦والصـــــــفحة 
  نا).(غا ٣٠-٢٨والصفحات 

ــه، الصـــفحة   )٢٤٣( ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   ١٦املرجـــع نفسـ (االحتـ
ــفحة ١٩ ــلوفاكيا)؛ والصـــ ــفحة  ٢٣(ســـ ــتني) ؛ والصـــ (األرجنـــ
 ٣٢(الـــــدامنرك)؛ والصـــــفحة   ٢٨(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة ٢٦

)، ٢٥-٢٣(اليابـان). ودعـا ممثــل اململكـة املتحـدة (الصــفحتان     
ن ) إىل اإلفـراج عـ  ٢١-١٩وممثل الواليات املتحدة (الصفحتان 

أســرى احلــرب اإلســرائيليني املخــتطفني، ولكنــهما مل يشــريا إىل  
  الفلسطينيني املعتقلني يف إسرائيل.

 توسـيع  ينبغي أنه وذكروا غزة قطاع يف والفلسطينيني إسرائيل

  .)٢٤٤(الغربية الضفة ليشمل نطاقه

ــدد   ــب وع ــ املراق  األساســية العناصــر لفلســطني دائمال

 األمــن جملــس قــرارات يلـي:  كمــا األوســط الشــرق يف للسـالم 

 ومبـدأ  الطريـق،  وخريطة العربية، السالم ومبادرة الصلة، ذات

 هـــي الرئيســـية املشـــكلة أن وأوضـــح الســـالم. مقابـــل األرض

 بتطبيــق يتعلـق  فيمــا الـدويل  للمجتمــع السياسـية  اإلرادة انعـدام 

ــذها. لصــلةا ذات القــرارات  اســتمرار” أن أيضــا وذكــر وتنفي

 أجـج  انفجار عامل يشكل “العربية لألراضي إسرائيل احتالل

 اإلرهــاب، ذلــك يف مبــا العنــف أشــكال كــل إىل وأدى الــرتاع

 النـار  إطـالق  وقف ملراقبة املنطقة إىل دولية قوة إيفاد إىل ودعا

 أن إىل باإلشــارة حديثــه واختــتم والفلســطينيني. إســرائيل بــني

 إىل التوصــل إىل الراميــة اجلهــود صــلب يف الفلســطينية القضــية

  .)٢٤٥(الفلسطينية للمشكلة وشامل ودائم عادل حل

 الصـراع  بوصف أخطأ البعض أن إسرائيل ممثل وذكر  

ــه الفلســطيين - اإلســرائيلي ــدام مصــدر بأن  يف االســتقرار النع
 الفلســطيين - اإلســرائيلي الصــراع أن وأوضــح كلــها. املنطقــة

 يف والراديكاليـة  للتطـرف  نتيجـة  ذلـك،  من العكس على جاء،
 وردت كمـا  السـالم  بصـيغة  ورحـب  هلما. سببا وليس املنطقة

ــة يف ــق خريط ــه الطري ــى شــدد ولكن ــرق عل ــني الف ــدلني ب  املعت

 الشـروط  جمـددا  أكـد  السـياق،  هذا ويف املنطقة. يف واملتطرفني

 فاالعتــرا وهــي: حلمــاس الــدويل اتمــع وضــعها الــيت الثالثــة
 وشــدد الســابقة. باالتفاقــات وااللتــزام العنــف ونبــذ بإســرائيل

__________ 

 ١٧(االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة     ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٤٤(
  (األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحتان   ٢٣(ســـــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة  

ــفحة   ٢٧-٢٦ ــا)؛ والصــ ــفحة   ٢٧(فرنســ ــدامنرك)؛ والصــ (الــ
  (بريو). ٣٥(اليابان)؛ والصفحة ٣٢فحة (غانا)؛ والص٢٩

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٥(
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 التــام التنفيــذ علــى الــدويل اتمــع إصــرار ضــرورة علــى أيضــا

 إــاء لضــمان )٢٠٠٦( ١٧٠١ و )٢٠٠٤(١٥٥٩ للقــرارين

 رغـم  أنـه  إىل وخلـص  “.الدولـة  داخـل  متاما اهللا حزب دولة”

 أثبـت  يالـذ  األمـر  املاضـي،  العـام  غزة قطاع من االرتباط فك

 احلــايل املــأزق يف الســبب فــإن الســالم، بعمليــة إســرائيل التــزام

 شــريك وجــود عــدم” هــو الســالم مفاوضــات بــه متــر الــيت

ــة اآلخــــر اجلانــــب علــــى مناســــب  التطــــرف بــــذور ملواجهــ

  .)٢٤٦(“االعتدال والحتضان

 األوضـاع  لتـدهور  أسـفه  الروسـي  االحتاد ممثل وأبدى  

 علـى  جدا سلبيا ثراأ خلف ذلك إن وقال األوسط، الشرق يف

ــتقرار ــن االسـ ــدوليني. واألمـ ــال الـ ــا وقـ ــاع إن أيضـ  يف األوضـ
 يتزايـد  املنحـى  هـذا  وأن خطـري،  خبلـل  تتسم” األوسط الشرق

 متكامــل ــج إىل حتتــاج املنطقــة أن وذكــر “.مؤســفة بصــورة

ــدد ــن األطــراف ومتع ــق أجــل م  اخلطــوات وأن الســالم، حتقي

ــة  القــوة اســتخدام علــى تنطــوي الــيت تلــك ســيما وال األحادي

ــا. الصـــراع تزيـــد أن إالّ يســـعها ال ــا تفاقمـ  تشـــكيل إىل ودعـ

ــة ــتالف حكومـ ــطينية ائـ ــدة فلسـ ــد جديـ ــادئ تؤيـ ــة مبـ  خريطـ

 يتمثـل  السـالم  لعمليـة سـتراتيجي  اال اهلـدف  أن وأكد الطريق،

 ومتصــــلة ودميقراطيــــة ســــيادية فلســــطينية دولــــة” إنشــــاء يف

  .)٢٤٧(“موسال بأمن إسرائيل جانب إىل تتواجد جغرافيا،

 باحلـل  بلـده  التـزام  جمـددا  املتحدة الواليات ممثل وأكد  

 أملـه  خيبـة  عن وأعرب فلسطني، يف دولتني وجود على القائم

 األمـن  جملـس  ناقشـها  اليت “واملتحيزة املسيسة” القرارات إزاء

 حنـو  تقـدم  أي إحراز من ميكن مل الذي األمر العامة، واجلمعية

 وشـدد  الطريـق.  خلريطـة  وفقـا  دولـتني  وجود على القائم احلل

ــدويل، اتمــع دور أن علــى ــا ال  أن جيــب الــس، ذلــك يف مب
__________ 

  .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٦(

  .١٧-١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٧(

 االجتمـاع  مـن  الطـرفني  ميكـن  مناخ يئة على املساعدة يكون

ــا. حلـــل معـــا ــها الـــيت العديـــدة اجلهـــود وأبـــرز خالفامـ  بذلتـ

 الســلطة يف األمــن قطــاع إصــالح لتيســري املتحــدة الواليــات

 الغربيــة والضــفة غــزة قطــاع إىل وصــولال وحتســني الفلسـطينية 

ــهما. وفيمــا ــدأها الــيت احلــرب أن وأوضــح بين  يف اهللا حــزب ب
 امليليشـيات  سالح نزع ضرورة على الضوء سلطت متوز/يوليه

 علـى  للتـأثري  أداة اخلارجيـة  الـدول  تسـتخدمها  الـيت  - لبنان يف

ــة يف الوضـــع  تؤيـــد املتحـــدة الواليـــات أن وأضـــاف - املنطقـ

 علـى  سـيادا  بسط إلعادة اللبنانية احلكومة تبذهلا اليت اجلهود

  .)٢٤٨(أراضيها كامل

 اإلسـرائيلية  املمارسات بعض إن األرجنتني ممثل وقال  

 هـــذه ومشلـــت املنطقـــة. يف الســـالم آفـــاق علـــى ســـلبا أثـــرت

 يف فصـل  جـدار  وبنـاء  املسـتوطنات،  نطـاق  توسيع املمارسات
 لقــانون، ا نطــاق خــارج اإلعــدام  وعمليــات الغربيــة، الضــفة

 ملســؤولني التعســفية واالعتقــاالت للقــوة، املفــرط واالســتخدام

 يف االقتصـاد  وخنـق  التشـريعي،  الـس  يف وأعضـاء  فلسطينيني
 الفلســطينيني عجـز  أن ذكـر  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  غـزة.  قطـاع 

 ومنـع  غزة، يف والنظام السالم على احلفاظ يف رغبتهم عدم أو

 وإطــالق رائيل،إســ علــى الصــاروخية اهلجمــات شــن مواصــلة

 وإصـــــالح شــــاليط،  جلعـــــاد اإلســــرائيلي  اجلنـــــدي ســــراح 

 العنيــف التطــرف ومكافحــة الفســاد، واستئصــال مؤسســام،

 بضــرورة يتعلــق فيمــا إســرائيل يف الثقــة إجيــاد علــى تســاعد ال

  .)٢٤٩(فلسطيين نظري مع التفاوض

 إىل الرباعيـة  اموعـة  دعوة املتحدة اململكة ممثل وأيد  

 نبـذ  يف املتمثلة الثالثة باملبادئ تلتزم سطينيةفل حكومة تشكيل

ــف ــراف العنـ ــرائيل واالعتـ ــول بإسـ ــات وقبـ ــابقة. االتفاقـ  السـ
__________ 

  .٢١-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٨(

  .٢٣-٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤٩(
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 يف وقعـت  الـيت  األخـرية  األحـداث  إزاء البالغ قلقه عن وأعرب
ــل حــانون بيــت ــا وقُت ــد فيه ــن العدي ــدنيني م  الفلســطينيني، امل

ــذلك ــالق وكـــ ــواريخ إطـــ ــام صـــ ــن القســـ ــزة مـــ ــى غـــ  علـــ

ــوب ــرائيل. جن ــاك إس ــار م ــى أش ــرائيل عل ــد إس ــع بتجمي  مجي

  .)٢٥٠(االستيطان أنشطة

 فلسـطينية  حكومـة  تشكيل إىل أيضا فرنسا ممثل ودعا  

 وقــف علــى إســرائيل وشــجع الرباعيــة، اموعــة مببــادئ تقبــل

 أحـادي  عمـل  بـأي  القيـام  عـن  واالمتناع االستيطانية أنشطتها

 هلــا فلســطينية دولــة إنشــاء إمكانــات ينســف أن ميكــن اجلانـب 

 واالقتصـــــادي السياســـــي الصـــــعد علـــــى البقـــــاء مقومـــــات

  .)٢٥١(واجلغرايف

 األوســط الشــرق يف األحــداث إن الصــني ممثــل وقــال  

 التصـدي  بلـد  ألي ميكـن  وال باآلخر منها كل ويؤثر متشابكة

 الفلســطينية الســلطة تبــذهلا الــيت بــاجلهود ورحــب مبفــرده. هلــا

 يف ولللـدخ  إسـرائيل  واستعداد وطنية وحدة حكومة لتشكيل
 إجيــاد يف األمــن جملــس فشــل أن إىل وأشــار الســالم. حمادثــات

 املدرجـة  البنـود  أقـدم  مـن ” األوسـط  الشرق يف للمشاكل حل

 أثـر  ،“األمـن  لـس  للصـداع  مسبب وأكرب أعماله جدول يف

  .)٢٥٢(وهيبته الس دور على سلبية بصورة
__________ 

  .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٠(

  .٢٧-٢٦حتان املرجع نفسه، الصف  )٢٥١(

  .٣٤-٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٢(

 جــاء )٢٥٣(الــس باســم ببيــان (قطــر) الــرئيس أدىل مث  

    الس: أن أمور لةمج ضمن فيه

أعــرب عــن قلقــه البــالغ إزاء احلالــة يف الشــرق األوســط وإزاء     
ــف        ــى ضــرورة تكثي ــن، وشــدد عل ــى الســلم واألم ــها اخلطــرية عل عواقب

  اجلهود الرامية إىل حتقيق سالم عادل ودائم وشامل يف املنطقة؛

وأكد عدم إمكانية إجيـاد حـل عسـكري ملشـاكل املنطقـة وأن        
يـق الوحيـد الـذي تصـلح إلحـالل السـالم واالزدهـار        التفاوض هـو الطر 

  لشعوب الشرق األوسط؛  

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تـدهور احلالـة اإلنسـانية ودعـا إىل       
توفري املساعدة يف حـاالت الطـوارئ إىل الشـعب الفلسـطيين مـن خـالل       

  اآللية الدولية املؤقتة واملنظمات الدولية وغريها من القنوات الرمسية؛  

كــد مــن جديــد دعوتــه حلكومــة الســلطة الفلســطينية قبــول    وأ  
املبادئ الثالثة للجنـة الرباعيـة؛ وأكـد جمـددا الـدور اهلـام للجنـة الرباعيـة         

  وتطلع إىل استمرار مشاركتها الفعالة؛

ــن أمه    ــددا عـ ــرب جمـ ــادل    وأعـ ــالم عـ ــق سـ ــرورة حتقيـ ــة وضـ يـ
مجيـــــع قراراتـــــه  ودائـــــم يف الشـــــرق األوســـــط اســـــتنادا إىل وشـــــامل

) ١٩٧٣( ٣٣٨) و ١٩٦٧( ٢٤٢ ذلــك القــرارات يف مبــا لصــلة،ا ذات
  ) ومرجعيات مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم.٢٠٠٣(  ١٥١٥ و

__________ 

)٢٥٣(  S/PRST/2006/51.  
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  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني - ٣٤

  
ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٤٨٩٥الت الــــ

ــودة يف ٤٩٢٧و  ٤٩١٢ و ــانون  ١٦ املعقـــــ كـــــ

آذار/مـارس   ١٨ط/فرباير و شـبا  ١٨ الثاين/يناير و

  التوايل  على ٢٠٠٤

ــارس       ــاير إىل آذار/مـ ــانون الثاين/ينـ ــن كـ ــرة مـ يف الفتـ
، اســتمع الــس إىل إحاطــات إعالميــة شــهرية بشــأن   ٢٠٠٤

احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضـية فلسـطني، قـدمها    
وكيل األمني العام للشؤون السياسية، واملنسق اخلـاص لعمليـة   

الشــرق األوســط، واألمــني العــام املســاعد للشــؤون  الســالم يف
  . ومل يدلَ بأي بيانات أخرى خالل اجللسات.  )١(السياسية

ويف اإلحاطات اإلعالميـة، أفيـد بـإحراز تقـدم بسـيط        
 إسـرائيل بالتزامهـا بإزالـة مجيـع      يف عملية السالم حيث مل تـف

اء البؤر االستيطانية. وباإلضافة إىل ذلك، واصلت إسـرائيل بنـ  
جدار حـول الضـفة الغربيـة، وقتـل الفلسـطينيني خـارج نطـاق        
ــن.      ــز األم ــانون، فيمــا فشــلت الســلطة الفلســطينية يف تعزي الق
وذُكر أن أعمال العنف استمرت ممـا تسـبب يف إحلـاق أضـرار     
ــة    ــدهور احلالـــ ــطيين وأدى إىل تـــ ــاد الفلســـ ــة باالقتصـــ فادحـــ

إضـافة   اإلنسانية. وعالوة على ذلـك، فـإن فتـور مهـة املـاحنني،     
إىل قيـــام إســـرائيل بعرقلـــة إيصـــال املســـاعدة اإلنســـانية، دفـــع 

  السلطة الفلسطينية إىل حافة اإلفالس.

غـري أن املــتكلمني الحظــوا أن إمكانيــة حتقيــق الســالم    
ال تزال قائمـة. ورحبـوا، علـى وجـه اخلصـوص، بقـرار رئـيس        
ــزة       ــن غ ــل شــارون، باالنســحاب م ــوزراء اإلســرائيلي، أريي ال

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١(  
، انظر الفصل السادس، اجلزء الرابع، الفـرع بـاء،   ٤٨٩٥اجللسة 
  قة بني جملس األمن وحمكمة العدل الدولية.بشأن العال ١٨احلالة 

ــاره إ ــة    باعتب ــاء الثقــة وفرصــة ســاحنة الســتئناف عملي جــراء لبن
ــتم االنســحاب يف ســياق     الســالم، رغــم تشــديدهم علــى أن ي
تنفيذ خريطة الطريق القائمـة علـى األداء مـن أجـل السـالم يف      

، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ومبسـاعدة  )٢(الشرق األوسط
لة مــن اتمــع الــدويل. ودعــوا أيضــا اتمــع الــدويل إىل مواصــ 

ــة     ــة الرباعي ــوا اللجن ــة الســالم وحث ــى  )٣(مشــاركته يف عملي عل
  جتديد التزامها مع الطرفني وعلى جتديد حيويتها.  

  
 ٢٠٠٤آذار/مـــــــــارس   ٢٥املقـــــــــرر املـــــــــؤرخ    

  ): رفض مشروع قرار٤٩٣٤  اجللسة(

موجهــة   ٢٠٠٤آذار/مــارس  ٢٣يف رســالة مؤرخــة    
يــة  ، طلــب ممثــل اجلماهرييــة العرب   )٤(إىل رئــيس جملــس األمــن  

ــد جلســة      ــة، عق ــدول العربي ــة، بصــفته رئيســاً موعــة ال الليبي
فوريـة للمجلــس للنظــر يف قيــام إسـرائيل بإعــدام زعــيم حركــة   
محـاس، الشـيخ أمحـد ياسـني، خـارج نطـاق القـانون يف مدينـة         
ــد     ــكرية ضـــ ــا العســـ ــرائيل هجماـــ ــعيد إســـ ــزة ويف تصـــ غـــ
ــدد.    ــذا الصـ ــرورية يف هـ ــدابري الضـ ــاذ التـ ــطينيني، والختـ الفلسـ

يف  ٤٩٢٩لـــب، عقـــد الـــس جلســـته اســـتجابة لـــذلك الطو
  .)١(وأدرج الرسالة يف جدول أعماله ٢٠٠٤آذار/مارس   ٢٣

وتكلم يف تلك اجللسة مجيع أعضـاء الـس باإلضـافة      
ــي األردن،  ــرائيإىل ممثلـ ــاراتل، وإسـ ــة واإلمـ ــدة العربيـ ، املتحـ

 باسـم ( وأيرلنـدا )، اإلسـالمية  - مجهورية( وإيران، وإندونيسيا

ــونس، والبحــرين)، األورويب االحتــاد ــة، وت ــة واجلماهريي  العربي
__________ 

  )٢(  S/2003/529.املرفق ،  

تتألف من الواليات املتحدة واالحتـاد الروسـي واالحتـاد األورويب      )٣(  
  واألمم املتحدة.

  )٤(  S/2004/233.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 906/1582 
 

، أفريقيـــا وجنـــوب، الســـورية العربيـــة واجلمهوريـــة الليبيـــة،
، وماليزيـــا، ولبنـــان، والكويـــت ،وكوبـــا ،وقطـــر، والســـودان

، والنـــرويج الســـعودية، العربيـــة واململكـــةرب، واملغـــ، ومصـــر
 الـدائم  راقـب وامل لفلسـطني،  الدائم واملراقب واليمن،، واليابان

 الشـعب  مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة  ورئيس العربية، الدول جلامعة

  .)٥(للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين

ووجـه الـرئيس (فرنسـا) انتبـاه الـس أوالً إىل رسـالة         
ــب الـــ   ــن املراقـ ــة مـ ــة  موجهـ ــطني مؤرخـ  آذار/ ٢٢دائم لفلسـ

  .)٦(تدين قتل الشيخ ياسني ٢٠٠٤  مارس

ــل ف    ــة    وأعــرب ممث ــة الدولي ــديره لإلدان ــن تق لســطني ع
ــعة للجرميــة، ولكــن أبــدى أســفه ألن الــس مل يتخــذ        الواس
موقفا عاجال علـى شـكل بيـان رئاسـي، وأعـرب عـن أملـه يف        
أن يــتمكن الــس مــن اعتمــاد مشــروع قــرار قدمتــه اموعــة  

الــــيت  “سياســــات مكافحــــة اإلرهــــاب”العربيــــة. وقــــال إن 
اإلرهـاب يف واقـع األمـر، وـدف     تنتهجها إسرائيل إمنا تغذي 

إىل التهرب من تنفيـذ التزاماـا مبوجـب خريطـة الطريـق، مـن       
قبيل إاء االحتالل والقبول بدولة فلسـطينية مسـتقلة. وانتقـد    
خطط إسرائيل املعلنة لفك االرتبـاط يف غـزة باعتبارهـا إجـراء     
أحــادي اجلانــب ودعــا إىل إزالــة اجلــدار التوســعي اإلســرائيلي   

  .)٧(لقانوين يف األرض الفلسطينية احملتلةغري ا

وأعرب ممثـل إسـرائيل عـن أسـفه ألن الـس مل يـدن         
 شــنها املقــاتلون الفلســطينيون   قــط اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت   

حىت أنه مل جيتمع للنظـر فيهـا رغـم أـا أودت حبيـاة املئـات        أو
 من املدنيني اإلسرائيليني األبرياء. وقال إن الشيخ ياسـني قاتـل  

__________ 

  حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٥(  

  )٦(  S/2004/231.  

  )٧(  S/PV.4929 ٥-٣، الصفحات.  

دبر الكـثري مـن الـتفجريات ودعـا إىل تكثيـف الكفـاح املسـلح        
ضــد اإلســرائيليني واليهــود يف كــل مكــان. وذكــر أن العمليــة   
اإلسرائيلية تشكل خطـوة هامـة إىل األمـام يف مسـرية إسـرائيل      

  .)٨(ملكافحة اإلرهاب

ــال الشــيخ ياســني        ــا اغتي ــتكلمني تقريب ــع امل وأدان مجي
ــوا  ــة أن   خــارج نطــاق القــانون، وأعرب عــن قلقهــم مــن إمكاني

ــه     ــى وجـ ــاع. وعلـ ــدهور يف األوضـ ــن التـ ــد مـ ــؤدي إىل مزيـ تـ
األعمال املماثلـة لتلـك الـيت    ”اخلصوص، رأت ممثلة إسبانيا أن 

ارتكبت باألمس تؤدي إىل انتزاع الطابع القانوين عن الكفـاح  
وشدد ممثـل فرنسـا علـى أن االغتيـال ميكـن       )٩(“ضد اإلرهاب

. وأدان )١٠(علـــى الصـــعيد السياســـيأن يـــأيت بنتـــائج عكســـية 
معظم املتكلمني أيضا األعمال اإلرهابية ومجيع أعمـال العنـف   

  األخرى ودعوا إىل تنفيذ خريطة الطريق.  

وفيمــا ســلم ممثــل الواليــات املتحــدة بــأن قتــل الشــيخ    
ياســني أدى إىل إعاقــة اجلهــود املبذولــة الســتئناف التقــدم حنــو  

م منظمــة إرهابيــة أعلنــت الســالم، قــال إن الشــيخ ياســني زعــي
ــى مــدنيني وكــان      ــاعتزاز مســؤوليتها عــن شــن هجمــات عل ب

ي للمجلـــس معارضـــا لوجـــود دولـــة إســـرائيل. وبالتـــايل ينبغـــ 
  .)١١(يؤيد املبادرات اليت تتجاهل هذا الواقع  أال

ــة        ــتكلمني أيضــا أســفهم إزاء سياس ــدى معظــم امل وأب
خــرى. االحــتالل اإلســرائيلية واملمارســات غــري القانونيــة األ    

__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

  .١٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٩(  

  .١٩ املرجع نفسه، الصفحة  )١٠(  

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

907/1582 11-02856 
 

ودعا ممثل تـونس مـن جانبـه إىل نشـر قـوة فصـل يف األراضـي        
  .)١٢(الفلسطينية من أجل محاية الفلسطينيني

 آذار/ ٢٥املعقــــــــــــودة يف  ٤٩٣٤ويف اجللســــــــــــة   

، اجتمـع الـس للنظـر يف مشـروع قـرار قدمتـه       ٢٠٠٤ مارس
اجلزائر واجلماهريية العربية الليبيـة، يـدين الـس فيـه، يف مجلـة      

الشيخ ياسني؛ ويدعو إىل الوقف الكامـل لعمليـات   أمور، قتل 
القتــــل خــــارج نطــــاق القــــانون؛ ويــــدين أعمــــال اإلرهــــاب 
واالسـتفزاز والتحـريض والتـدمري، ويـدعو مجيـع األطـراف إىل       
ــع التــدابري غــري القانونيــة وإىل        ــا؛ ويــدعو إىل وقــف مجي وقفه
احترام القـانون اإلنسـاين الـدويل؛ و يـدعو الطـرفني إىل الوفـاء       

ــق   با . )١٣(اللتزامــات املفروضــة عليهمــا مبوجــب خريطــة الطري
ــه مل يعتمــد بســبب       ــرار للتصــويت ولكن ــرح مشــروع الق وط
ــت       ــات املتحــدة. وامتنع ــب الوالي ــن جان التصــويت الســليب م

  أملانيا ورومانيا واململكة املتحدة عن التصويت.  

، وأدىل ببيانــــات ممثلــــو كــــل مــــن االحتــــاد الروســــي  
واجلزائـر، ورومانيـا،    ملانيـا، والربازيـل،  وإسبانيا، وإسـرائيل، وأ 

 املتحـــدة، والواليـــات املتحـــدة، وشـــيلي، وفرنســـا، واململكـــة

  .لفلسطني الدائم واملراقب

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة إنــه مل يكــن    
أحـادي اجلانـب وغـري متـوازن      بوسع بلده تأييد املشروع ألنـه 

نيعة حيــــث إنـــــه يصـــــمت عــــن األعمـــــال اإلرهابيـــــة الشـــــ  
محـاس وألنـه ال يعـزز أهـداف السـلم واألمـن يف        ترتكبـها  اليت

مشــروع القــرار ال يعــاجل    . وذكــر ممثــل أملانيــا أن  )١٤(املنطقــة
ــالن الصــادر       ــع اإلع ــة مناســبة وال يتمشــى م ــاب بطريق اإلره

__________ 

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  )١٣(  S/2004/240.  

  )١٤(  S/PV.4934 ٣و  ٢، الصفحتان.  

االحتاد األورويب. وأعرب عن شواغل مماثلة كل مـن ممثـل    عن
رأى، علـى   إسـبانيا  ، ولكـن ممثـل  )١٥(رومانيا واململكة املتحـدة 

ــذي       ــف ال ــع املوق ــك، أن املشــروع يتمشــى م ــن ذل العكــس م
  .)١٦(اختذه االحتاد األورويب

ومـــن جهـــة أخـــرى، أبـــدى ممثلـــو اجلزائـــر واالحتـــاد     
الروســي وشــيلي أســفهم لعــدم متكــن الــس مــن االســتجابة     
لتطور األحـداث يف األراضـي الفلسـطينية الـذي أعقـب مقتـل       

أعرب ممثل فلسطني عن أسـفه أيضـا   . و)١٧(الشيخ أمحد ياسني
ــى الســلم     ــام مبســؤولياته يف احلفــاظ عل لعجــز الــس عــن القي
واألمـــن الـــدوليني، وشـــدد علـــى أن املشـــروع تضـــمن إدانـــة   
واضــحة جــدا جلميــع اهلجمــات اإلرهابيــة. ودعــا الواليــات       

كثــر حيــادا وموضــوعية وإنصــافا،  املتحــدة إىل اختــاذ مواقــف أ 
ا الطبيعـــــي كـــــراع بـــــدوره ميكّنـــــها مـــــن االضـــــطالع مبـــــا

  .)١٨(السالم  لعملية

وقال ممثل إسـرائيل، مـن جانبـه، إنـه إذا كـان اتمـع         
الــدويل جــادا بشــأن النــهوض بعمليــة الســالم لصــاحل كــل مــن  
اإلســرائيليني والفلســطينيني، ال بــد لــه أن يكــف عــن االدعــاء   

  .)١٩(بأن الرد الدفاعي على اإلرهاب أسوأ من اإلرهاب ذاته
  

__________ 

  .٦و  ٥فحتان املرجع نفسه، الص  )١٥(  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

ــه، الصـــفحة    )١٧(   ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   ٣املرجـــع نفسـ  ٤(االحتـ
  (شيلي). ٦(اجلزائر)؛ والصفحة 

  .٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٨(  

  .٩ املرجع نفسه، الصفحة  )١٩(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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املعقـودة   ٤٩٤٥الت الـيت دارت يف اجللسـة   املـداو   

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩يف 

ــة    ــودة يف  ٤٩٤٥يف اجللســــــ ــان/ ١٩املعقــــــ  نيســــــ

لطلب قدمه ممثل مصـر   ، اجتمع الس استجابة٢٠٠٤ أبريل
موجهــة إىل  ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ١٩ورد يف رســالة مؤرخــة 

 رئيس جملس األمن، للنظر يف االنتهاكات اإلسـرائيلية اخلطـرية  
ــدويل، وال   ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــز     للقـ ــد العزيـ ــدام عبـ ــيما إعـ سـ

الرنتيسي، وهو أحد زعماء محاس السياسيني، يف غـزة خـارج   
  .)٢٠(نطاق القانون

وأدىل ببيانات مجيع أعضاء الس باإلضافة إىل ممثلـي    
 وإندونيســيا، املتحــدة، العربيــة واإلمــارات وإســرائيل، ،األردن

ــران ــة( وإيـ ــالمي - مجهوريـ ــدا ،)ةاإلسـ ــم( وأيرلنـ ــاد باسـ  االحتـ

ــونس، والبحــرين، ،)األورويب ــة وت ــة واجلماهريي ــة، العربي  الليبي

ــة ــة واجلمهوري ــا الســورية، العربي  والســودان، ،وجنــوب أفريقي

ــا، ــان، والكويـــت، وكوبـ ــا، ولبنـ ــر، وماليزيـ ــرب، ومصـ  واملغـ

ــة واململكــة ــا، الســعودية، العربي ــرويج، وموريتاني ــد، والن  واهلن

 الــدائم واملراقــب لفلســطني الــدائم واملراقــب يمنوالــ واليابــان،

 الشـعب  مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة  ورئـيس  العربيـة  الدول جلامعة

  قوقه غري القابلة للتصرف.حل الفلسطيين

ووجــه الــرئيس (أملانيــا) انتبــاه الــس أوالً إىل رســالة    
موجهـة مـن املراقـب الـدائم      ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩مؤرخة 

ها إىل أن عجز الس مؤخرا عـن إدانـة قتـل    لفلسطني يشري في
الشــيخ ياســني شــجع إســرائيل علــى مواصــلة ارتكــاب أعمــال  

  .)٢١(غري قانونية
__________ 

  )٢٠(  S/2004/303.  

  )٢١(  S/2004/304.  

وأعرب ممثل فلسطني عن أسفه إلخفاق الـس حـىت     
ــة الســكان املــدنيني الفلســطينيني. ورفــض بشــدة    اآلن يف محاي
ســعي إســرائيل إىل فــرض فــك االرتبــاط يف غــزة مــن جانــب    

نــه ال يرقــى إىل أي انســحاب حقيقــي إذ إن إســرائيل واحــد أل
ــة واــال اجلــوي      ــى احلــدود الدولي ســوف تبقــي ســيطرا عل
ــال     ــاه. ودعــا الــس إىل اختــاذ قــرار جديــد ليكفــل االمتث واملي

  .)٢٢(لقراراته، والتقيد بالقانون الدويل

وأكـــد ممثـــل إســـرائيل أن حكومتـــه قـــررت مكافحـــة   
لطة الفلســـطينية التزامهـــا اإلرهـــاب بســـبب عـــدم تنفيـــذ الســـ 

ــه      ــى وجـ ــاد علـ ــة. وأفـ ــية اإلرهابيـ ــل األساسـ ــك اهلياكـ بتفكيـ
التحديد بأن الرنتيسي زعيم إرهـايب كـان مـن املسـتحيل إلقـاء      
القبض عليه لعـدم وجـود أي تعـاون مـن السـلطة الفلسـطينية.       
ــالء       ــة إىل إخــ ــده الراميــ ــة بلــ ــى خطــ ــىن علــ ــام، أثــ ويف اخلتــ

يف قطـاع غـزة وأجـزاء مـن      املستوطنات واملنشـآت العسـكرية  
الضفة الغربية باعتبار ذلك فرصة للبـدء مـن جديـد يف خريطـة     

  .)٢٣(الطريق حنو حتقيق احلل القائم على وجود دولتني

ــز       ــد العزيــ ــال عبــ ــاع اغتيــ ــون باإلمجــ وأدان املتكلمــ
الرنتيسي، ألنه يتناىف مع القانون الـدويل ويضـر بفـرص حتقيـق     

ضـرورة عـودة الطـرفني إىل     السالم. كما أعادوا التأكيـد علـى  
  املفاوضات على أساس خريطة الطريق.  

ــادرة       ــس باملبـ ــاء الـ ــن أعضـ ــثري مـ ــب كـ ــا رحـ وفيمـ
اإلسرائيلية الرامية إىل فـك االرتبـاط يف غـزة مـا دامـت حتظـى       
بــــدعم اتمــــع الــــدويل وجتــــري يف ســــياق تنفيــــذ خريطــــة   

، فقد أعرب بضعة مـتكلمني عـن حـذرهم إزاءهـا.     )٢٤(الطريق
__________ 

  )٢٢(  S/PV.4945 ٥-٣، الصفحات.  

  . ٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  

(االحتــاد  ١٢(إســبانيا)؛ والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٤(  
ــات ا ١٣الروســي)؛ والصــفحة    ١٤والصــفحة ملتحــدة)؛ (الوالي
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وجه اخلصوص، أكد ممثل الفلبني أن خطـة االنسـحاب    وعلى
ليســـت نتيجـــة مفاوضـــات جـــرت بـــني الطـــرفني علـــى أرض 
الواقع. وقال ممثل شيلي أن املفهـوم النـهائي لالنسـحاب لـيس     
واضــحا مبــا فيــه الكفايــة، وال ســيما مــن حيــث صــلته خبريطــة  
الطريق، فيما أكـد ممثـل لبنـان أن انسـحاب إسـرائيل مـن غـزة        

  .)٢٥(جهود السالم بكل معىن الكلمة سوف يقتل

وركزت معظم الدول غري األعضاء على االنتـهاكات    
اإلســرائيلية للقــانون الــدويل، وأكــدت مــن جديــد معارضــتها   
الشــديدة لالحــتالل اإلســرائيلي غــري القــانوين. ودعــت الــس 
إىل إعادة تأكيد سلطته وإىل حتمـل مسـؤولياته مبوجـب ميثـاق     

اد قرار يدين فيه عمليات القتـل الـيت تقـوم    األمم املتحدة باعتم
ــا إســرائيل خــارج نطــاق القــانون. واقتــرح ممثــل الــيمن رفــع  
املسألة إىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة، فيمـا دعـا ممثـل اإلمـارات       

بتفكيـك املسـتوطنات    العربية املتحدة الس إىل إلزام إسرائيل
تلــة منــذ  واالنســحاب الكامــل مــن األراضــي الفلســطينية احمل    

  .)٢٦(١٩٦٧  عام
  

 ٢٠٠٤أيار/مـــــــــــايو  ١٩املقـــــــــــرر املـــــــــــؤرخ    

  )٢٠٠٤( ١٥٤٤القرار  ):٤٩٧٢  (اجللسة

ــة    ــ ٤٩٥١يف اجللســــــ ــان/ ٢٣ودة يف املعقــــــ  نيســــــ

ــل ــن   ٢٠٠٤ أبريـ ــة مـ ــتماع إىل إحاطـ ــس لالسـ ــع الـ ، اجتمـ
__________ 

 ١٧(رومانيـــا)؛ والصـــفحة  ١٧(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة 
ــفحة   ــا)؛ والصـ ــر) ١٩(فرنسـ ــفحة (مصـ ــدا)؛  ٢٤؛ والصـ (أيرلنـ

  (النرويج). ٤١والصفحة 

(شـيلي)؛   ١٦(الفلـبني)، والصـفحة    ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٥(  
  (لبنان). ٣٥الصفحة 

(اإلمـارات   ٢٨والصـفحة   (الـيمن)؛  ٢٦املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٦(  
  العربية املتحدة).

ــة الســالم يف الشــرق األوســط واملمثــل       املنســق اخلــاص لعملي
  آخرون يف هذه اجللسة.  الشخصي لألمني العام. ومل يتكلم 

وركز املنسق اخلاص إحاطتـه اإلعالميـة علـى اجلهـود       
الراميــة إىل حتقيــق الســالم. فرحــب يف بــادئ األمــر بــإعالن       
إسرائيل االنسحاب من غزة باعتبـاره خطـوة إجيابيـة ميكـن أن     
تــؤدي إىل إحيــاء عمليــة الســالم، ولكنــه أحل علــى ضــرورة أن  

ــامال وأن    ــا وك ــة    يكــون االنســحاب تام ــات أمني توضــع ترتيب
وإدارية قوية وموثوق ا، قد تكون على شكل ترتيبات أمنيـة  
مؤقتة وحتت إشراف دويل، للرد على شواغل إسرائيل األمنيـة  
احملتملــة بعــد االنســحاب. وباإلضــافة إىل ذلــك، أشــار إىل أن   
ــحاب مـــن غـــزة جيـــب أن يرافقـــه تنفيـــذ االلتزامـــات        االنسـ

خــرى وفقــا خلريطــة الطريــق، مــن  الفلســطينية واإلســرائيلية األ
قبيل مكافحة اإلرهاب وجتميد أنشطة االستيطان اإلسـرائيلية،  
وهي التزامات مل يوف ا كال الطرفني حـىت اآلن. ويف ختـام   
كلمته، أقر بأن الس اختذ زمام املبـادرة يف عمليـة السـالم يف    
الشرق األوسط، وشجع الس يف الوقت ذاته على املشـاركة  

  .)٢٧(ها بدرجة أقوىفي

ــ    أيـــــــــار/ ١٩املعقـــــــــودة يف  ٤٩٧٢ة ويف اجللســـــــ

، اجتمـع الـس اسـتجابة لطلـب وارد يف رسـالة      ٢٠٠٤ مايو
موجهة إىل رئيس جملـس األمـن    ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧مؤرخة 

مـن ممثــل الـيمن بصــفته رئـيس جمموعــة الـدول العربيــة وباســم     
الـــــدول األعضـــــاء يف جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة، للنظـــــر يف 
االنتـــهاكات اإلســـرائيلية للقـــانون الـــدويل، والســـيما التـــدمري 

. وأدرج )٢٨(الواسع النطاق لبيوت الفلسطينيني يف منطقة رفـح 
  وأدرج الس الرسالة يف جدول أعماله.  

__________ 

  )٢٧(  S/PV.4951.  

  )٢٨(  S/2004/393.  
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ويف هذه اجللسـة أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن االحتـاد         
، واجلزائـــــر، وباكســـــتان، وإســـــرائيل، وإســـــبانياالروســـــي، 

ــا ــات، وفرنســا ،والصــني، وروماني ــة املتحــدة والوالي  األمريكي

  .)٢٩(لفلسطني الدائم واملراقب

ووجه الرئيس (باكسـتان) االنتبـاه إىل رسـالة مؤرخـة       
موجهــة مــن املراقــب الــدائم لفلســطني   ٢٠٠٤أيار/مــايو  ١٧

ــح       ــيم رف ــى خم ــرائيلية عل ــارات اإلس ــا الغ  لالجــئنييصــف فيه
عقابا مجاعيـا   وتدمري العشرات من املنازل، األمر الذي يشكل

إىل مشــروع قــرار    . مث وجــه انتبــاه الــس  )٣٠(غــري مشــروع 
وطــرح للتصــويت علــى الفــور،     .)٣١(قدمتــه اجلزائــر والــيمن  

صوتا وامتناع عضو واحد عـن التصـويت    ١٤واعتمد بأغلبية 
ــرار     ــات املتحــدة بوصــفه الق ــذي ٢٠٠٤( ١٥٤٤(الوالي )، ال
  قرر الس مبوجبه مجلة أمور منها:

رائيل بــاحترام التزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل     طالــب إســ   
اإلنساين وأصر، بوجه خاص، على ضـرورة التزامهـا بعـدم هـدم املنـازل      

  يف خمالفة لذلك القانون؛  

أعرب عن بالغ القلق إزاء احلالة اإلنسـانية للفلسـطينيني الـذين      
  أصبحوا بال مأوى يف منطقة رفح ودعا إىل مدهم باملساعدة العاجلة؛  

ــة دعـــــا إىل وقـــــف العنـــــف واحتـــــر    ام االلتزامـــــات القانونيـــ
ــد ــات امل   والتقيـ ــك االلتزامـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــانون  ـ ــا يف القـ ــوص عليهـ نصـ
  الدويل؛    اإلنساين

ــب       ــا مبوجـ ــة مـ ــات املنوطـ ــذ االلتزامـ ــرفني إىل تنفيـ ــا الطـ دعـ
  خريطة الطريق فوراً؛ وقرر إبقاء املسألة قيد نظره.

تان واجلزائـر فرحبـا   وبعد التصويت تكلم ممـثال باكسـ    
إشـارة قويـة إىل إسـرائيل بأنـه      بنجاح الـس أخـريا يف إرسـال   

__________ 

  حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٢٩(  

  )٣٠(  S/2004/394.  

  )٣١(  S/2004/400.  

ميكنــها االســتمرار بــال عقــاب يف االســتهزاء بســلطة الــس  ال
. وأوضـح  )٣٢(والضرب بقواعد القانون الـدويل عـرض احلـائط   

ممثال إسبانيا وفرنسا أنـه مـن الضـروري التصـرف إزاء تـدهور      
ــة يف غــزة، ودعــوة   ــنفس.   احلال األطــراف إىل ممارســة ضــبط ال

وأشــارا إىل إدانــة االحتــاد األورويب قيــام إســرائيل ــدم املنــازل  
الفلســـطينية يف رفـــح علـــى أنـــه غـــري متناســـب ويتنـــاقض مـــع 
ــانون الـــدويل، مـــع أن إلســـرائيل احلـــق يف الـــدفاع عـــن        القـ

. وأعرب ممثـل رومانيـا عـن االرتيـاح مـن أن القـرار       )٣٣(النفس
. وأعـرب ممثـل   )٣٤(لتزامها مبنع تصعيد العنـف ذكّر األطراف با

إسبانيا عن األسف، الـذي كـرره ممثـل الصـني، لألعمـال الـيت       
ــــا تعــــرــــا إســــرائيل أل ض عمليــــة الســــالم برمتــــها تقــــوم

. ويف الوقــت نفســه، الحــظ بعــض املــتكلمني أن     )٣٥(للخطــر
السلطة الفلسطينية مل تبذل حىت اآلن اجلهـود الكافيـة للتعامـل    

  .)٣٦(عات اإلرهابيةمع اجلما

وبــرر ممثــل الواليــات املتحــدة موقــف بلــده باالمتنــاع    
عــن التصــويت علــى أســاس أن القــرار ال يشــري إىل عــدم قيــام   
السلطة الفلسطينية باختاذ أي إجـراءات جـادة للتصـدي خلطـر     
ريـب األسـلحة أو وضـع حـد لألعمـال اإلرهابيـة. لكنـه أقــر        

ــزة     ــرائيل يف غـ ــات إسـ ــأن عمليـ ــا بـ ــز  مل أيضـ ــهم يف تعزيـ تسـ
  .)٣٧(إسرائيل  أمن

__________ 

  )٣٢(  S/PV.4972 (باكستان). ٧(اجلزائر)؛ والصفحة  ٣، الصفحة  

  (إسبانيا). ٦(فرنسا)؛ والصفحة  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

  .٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٤(  

  (إسبانيا). ٦(الصني)؛ والصفحة  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

ــفحة     )٣٦(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة    ٣املرجـ ــدة)؛ والصـ ــات املتحـ (الواليـ
  (رومانيا). ٦(فرنسا)؛ والصفحة ٥

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  
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ويف اخلتام، ذكر بعض املتكلمني أن سلطات بالدهـم    
تبذل جهـود دبلوماسـية ترمـي إىل دئـة احلالـة وشـددوا علـى        
أمهية جتديد التعاون بني الطرفني بشأن املسائل األمنية، وحثـوا  

  .)٣٨(على الوقف الفوري إلطالق النار

) ٢٠٠٤( ١٥٤٤ورحــــب ممثــــل فلســــطني بــــالقرار   
وأعرب عن أمله يف أن يتابع الس تنفيذه. ووصف األعمـال  
ــرائيلية بإرهـــاب الدولـــة، وجـــرائم احلـــرب، والعقـــاب       اإلسـ
اجلمــاعي، واالنتــهاكات املنتظمــة حلقــوق اإلنســان، وقــال إن   
علــى اتمــع الــدويل التصــرف حبــزم وبصــورة مجاعيــة لكفالــة  

  .)٣٩(التقيد بالقانون الدويل

ــل إســـ     ــرض ممثـ ــة   واعتـ ــات املتعلقـ ــى املعلومـ رائيل علـ
بأحداث رفح اليت أبلغ عنها الفلسطينيون، وأعـرب عـن خيبـة    
أملــه ألن بعــض أعضــاء اتمــع الــدويل قــد تعرضــوا للتضــليل. 

) بأنه منحـاز، وقـال إن فشـل    ٢٠٠٤( ١٥٤٤ووصف القرار 
ــال ال    ــة أعمــ ــا يف إدانــ ــس أيضــ ــن   الــ ــد مــ ــطينيني يشــ فلســ

  .)٤٠(اإلرهاب  أزر
  

__________ 

 (الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحتان    ٣ املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٨(  

ــا) ٦(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة   ٥ و ٤ ؛ والصــفحة (روماني
  (إسبانيا). ٦

  .١١-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣٩(  

  .١٦-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٤٠(  

 ٤٩٧٤الـــــــيت دارت يف اجللســـــــات   املـــــــداوالت  

املعقودة  ٥٠٣٩  و ٥٠١٩ ، و٥٠٠٢و  ٤٩٩٥  و

حزيران/يونيــــــــــــــــه  ٢٣ أيار/مــــــــــــــــايو و ٢١يف 

ــه و  ١٣  و ــطس  ١١  متوز/يوليـــــــــــــ آب/أغســـــــــــــ

  على التوايل ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ١٧  و

، ٢٠٠٤يف الفتـــرة مـــن أيار/مـــايو إىل أيلول/ســـبتمرب   
الشــرق  تلقــى الــس إحاطــات إعالميــة شــهرية عــن احلالــة يف

األوسـط مــن وكيــل األمــني العـام للشــؤون السياســية واملنســق   
. ومل يـدل بـأي   )٤١(اخلاص لعملية السـالم يف الشـرق األوسـط   
  بيانات أخرى خالل اإلحاطات اإلعالمية.

ويف تلك اجللسات، أبدى املتكلمون أسفهم إلخفـاق    
كــال اجلــانبني يف تنفيــذ التزامامــا األساســية مبوجــب خريطــة  

وأشـاروا بوجــه خـاص إىل تـدهور احلالــة األمنيـة مــع      الطريـق. 
اســتمرار اهلجمــات اإلســرائيلية، مبــا يف ذلــك وقــوع حــوادث   
ضـد مـوظفي األمــم املتحـدة وقتـل الفلســطينيني خـارج نطــاق      
القانون واستئناف التفجريات االنتحاريـة الفلسـطينية وإطـالق    

ة صــواريخ القســام علــى املنــاطق املدنيــة اإلســرائيلية؛ ومواصــل  
إسرائيل ممارستها املتمثلة يف هـدم منـازل الفلسـطينيني وفـرض     
حظــر التجــول وإقامــة احلــواجز علــى الطرقــات وإغــالق معــرب  
رفــح بــني قطــاع غــزة ومصــر؛ واســتمرار توســيع املســتوطنات 
اإلسرائيلية يف غزة والضفة الغربية؛ وزيـادة وتـرية بنـاء احلـاجز     

هلا، رغم الفتـوى  اإلسرائيلي الذي يغلق مناطق يف القدس وحو
 ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٩الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف 

اليت قضت بأن اجلـدار يتعـارض مـع القـانون الـدويل؛ وتوقـف       
__________ 

لالطالع علـى املزيـد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف          )٤١(  
، انظـــر الفصـــل الســـادس، اجلـــزء    ٥٠٣٩ و ٥٠٠٢اجللســـتني 

بشــأن العالقــة بــني جملــس األمــن   ١٨اء، احلالــة الرابــع، الفــرع بــ
  وحمكمة العدل الدولية.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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مفاوضـــات الســـالم؛ وفشـــل الســـلطة الفلســـطينية يف حتســـني  
سيادة القـانون والعمـل علـى مكافحـة اإلرهـاب، رغـم إحـراز        

ويف التخطـــــيط بعـــــض التقـــــدم يف إصـــــالح اإلدارة العامـــــة  
لالنتخابــــات احملليــــة. وإضــــافة إىل ذلــــك، اســــتمرت احلالــــة 
االقتصادية يف األراضي الفلسـطينية يف التـدهور، حيـث يعـيش     

  يف املائة من السكان الفلسطينيني يف الفقر.   ٤٧

ــرا ســلبيا        ــى أن هــذه التطــورات خلفــت أث ــدد عل وش
ــر بــ      ــق أم ــذ الكامــل خلريطــة الطري ــى الســالم وأن التنفي الغ عل
  األمهية إذ يشكل أيضا تسوية سياسية لوقف إراقة الدماء.  

وتنــاول املتكلمــون أيضــا خطــة إســرائيل لالنســحاب     
من غزة من جانب واحد. وذكـروا أن اللجنـة الرباعيـة املعنيـة     
بالشرق األوسط أيدت املبادرة باعتبارها فرصة فريـدة إلحيـاء   

ألربعـة الـيت ورد   عملية السالم إذ أا تليب الشروط األساسـية ا 
 أيـــــار/ ٤جموعـــــة الرباعيـــــة مـــــؤرخ ذكرهـــــا يف بيـــــان للم

، وهي: (أ) جيب أن يكون تامـا وكـامال؛ وجيـب    ٢٠٠٤ مايو
أن يفضــي إىل إــاء احــتالل قطــاع غــزة وأن ترافقــه خطــوات  
ــة؛ وجيــب أن جيــري يف ســياق خريطــة     مماثلــة يف الضــفة الغربي

نسق بالكامـل  الطريق ورؤية وجود الدولتني؛ وجيب أيضا أن ي
ــة الرباعيــة. غــري أن املــتكلمني    مــع الســلطة الفلســطينية واللجن
الحظوا أنـه إذا انسـحبت إسـرائيل مـن غـزة مث قـررت إغـالق        
ــى      ــابر مــع فشــل الســلطة الفلســطينية يف احملافظــة عل ــع املع مجي
ــة      ــذا الوضــع إىل كارث ــؤدي ه ــيمكن أن ي ــانون والنظــام، ف الق

ملشـاركة اتمـع الـدويل    إنسانية يف غـزة. ولـذا سـوف تكـون     
أمهية بالغة يف إجناز عملية التسـليم بفعاليـة، وميكـن أن يسـاعد     
التوجيــــه واإلشــــراف مــــن جانــــب الــــس الطــــرفني علــــى   

  .)٤٢(االضطالع مبهامهما احملددة
__________ 

  )٤٢(  S/PV.4979و  ؛S/PV.4995و  ؛S/PV.5002و ؛ S/PV.5019؛ 
  .S/PV.5039 و

ــؤرخ     ــرر املـ ــوبر   ٥املقـ ــرين األول/أكتـ  ٢٠٠٤تشـ

  ): رفض مشروع قرار٥٠٥١(اجللسة 

تشــــــــــرين  ٤املعقــــــــــودة يف  ٥٠٤٩يف اجللســــــــــة   
ــوبر  ــالة   ٢٠٠٤األول/أكتــ ــب ورد يف رســ ــتجابة لطلــ ، واســ

ــة  ــوبر   ٤مؤرخ ــن ممثــل    ٢٠٠٤تشــرين األول/أكت موجهــة م
ــدول      ــة وباســم ال ــدول العربي ــيس جمموعــة ال ــونس بصــفته رئ ت
األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة، اجتمــع الــس للنظــر يف   

  .)٤٣(“املمارسات العدوانية اإلسرائيلية يف مشال قطاع غزة”

ــرئيس (اململكــة املتحــدة)      ــة اجللســة، وجــه ال ويف بداي
أوال انتباه الس إىل ثالث رسائل موجهة من املراقـب الـدائم   
لفلسطني يدين فيها اهلجمات اإلسرائيلية ضد املدنيني يف غـزة  
باعتبارهــــا جــــرائم حــــرب، ويــــدعو إىل إخضــــاع إســــرائيل  

رســالة  . ووجــه رئــيس الــس االنتبــاه أيضــا إىل )٤٤(للمســاءلة
موجهة من ممثل إسرائيل يشري فيها إىل عملية انتحارية أخـرى  
نفذها الفلسـطينيون يف القـدس، ويـدعو اتمـع الـدويل إىل أن      
ــطينية تفكيـــــك املنظمـــــات       ــب مـــــن الســـــلطة الفلســـ يطلـــ

  .)٤٥(اإلرهابية

وأدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء الـــس، باإلضـــافة إىل    
ــي األردن،  ــرائيلممثل ــران، وإس ــةمجه( وإي )، اإلســالمية - وري

 وجنـــوبســـورية، ال العربيـــة واجلمهوريـــة، وتـــونس، وتركيـــا

ــا ــا، أفريقي ــا، وكوب ــدا، ومصــر، وماليزي  االحتــاد باســم( وهولن

 الـدائم  واملراقـب  لفلسـطني  الـدائم  واملراقب واليابان) األورويب

 مبمارســة املعنيــة اللجنــة رئــيس ونائــب العربيــة الــدول جلامعــة

  .  للتصرف القابلة غري قهحلقو الفلسطيين الشعب
__________ 

  )٤٣(  S/2004/779.  

  )٤٤(  S/2004/729و ، S/2004/761و ، S/2004/776 ؤرخــــــــــــــــــــــة امل
  على التوايل. ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣٠ و ٢٧ و  ١٤

  )٤٥(  S/2004/757  ٢٠٠٤بتمرب أيلول/س ٢٤املؤرخة.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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وأورد ممثل فلسطني بالتفصيل االعتداءات اإلسـرائيلية    
األخــرية الــيت أحلقــت دمــارا واســعا، فضــال عــن القتــل خــارج  
نطــاق القــانون، واســتهداف املــدنيني واســتمرار بنــاء جــدار       
الفصل بشكل غري قانوين. وأشار إىل أن املربرات الـيت قدمتـها   

ى إطالق الصواريخ مـن غـزة فقـال إن    إسرائيل هي أا ترد عل
السلطة الفلسطينية قد طلبت مرارا من اجلماعـات الفلسـطينية   
التوقـف عــن هـذه املمارســة. وأعـرب عــن أملـه يف أن يشــارك     
الــس أكثــر يف العمليــة السياســية، ودعــا إســرائيل إىل وقــف   
العمليات العسـكرية واالنسـحاب مـن مشـال قطـاع غـزة. ويف       

ويت علـــى مشـــروع قـــرار لـــس علـــى التصـــاخلتـــام، حـــث ا
  .)٤٦(مؤخرا  قدم

ــام اجلماعــات         ــه قي ــرائيل مــن جهت ــل إس وشــجب ممث
اإلرهابيـــة يف فلســـطني بالعمـــل بكامـــل احلريـــة واحلصـــانة يف  
ــوات       ــا اضــطر الق ــك م ــال إن ذل ــق، وق ــهاك خلريطــة الطري انت

  .)٤٧(اإلسرائيلية إىل التصرف من منطلق الدفاع عن النفس

ني العنــف مــن كــال اجلــانبني،  ورفــض معظــم املــتكلم   
ودعوا الطرفني إىل ممارسة ضبط النفس. وطالـب ممثـل ماليزيـا    
اتمــع الــدويل أن يقــوم حتديــداً مبســاعدة الســلطة الفلســطينية  

. وأدان متكلمـــون آخـــرون )٤٨(علـــى تعزيـــز جهازهـــا األمـــين 
األعمــال الــيت قامــت ــا إســرائيل أو أعربــوا عــن خشــيتهم        

عضــهم تلــك األعمــال بأــا جــرائم  ، وقــد وصــف ب)٤٩(إزاءهــا
__________ 

  )٤٦(  S/PV.5049 ٥-٣، الصفحات.  

  .٩-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧(  

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

ــر)؛ والصــفحتان ١٠و  ٩املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٤٩(    ١٨(اجلزائ
ــفحتان   ١٩ و ــتان)؛ والصــــــ ــونس)؛  ٢٣و  ٢٢(باكســــــ (تــــــ

 ٢٤(األردن)؛ والصــــــــــــــفحتان  ٢٤و  ٢٣ن والصــــــــــــــفحتا
ــفحتان    ٢٥ و ــالمية)؛ والصـــــ ــران اإلســـــ ــة إيـــــ  ٢٥(مجهوريـــــ
(مصـــر)؛ والصـــفحتان ٢٧و  ٢٦(ماليزيـــا)؛ والصـــفحتان ٢٦ و

 

، ودعــوا الــس إىل الضــغط علــى إســرائيل للتخلــي )٥٠(حــرب
ــدمار،     ــل وال ــاء املســتوطنات والقت عــن سياســة االحــتالل، وبن

. ودعـم بعــض  )٥١(ومحلـها علـى العــودة إىل طاولـة املفاوضــات   
املتكلمني أيضـا مشـروع قـرار قدمتـه اموعـة العربيـة طالبـت        

ــه إســرائيل، يف مجلــ   ــف العمليــات العســكرية؛    في ة أمــور، بوق
ــاين     ــانون اإلنسـ ــرام القـ ــزة؛ واحتـ ــال غـ ــن مشـ ــحاب مـ واالنسـ
ــة وصــول املســاعدة اإلنســانية للمــدنيني؛     الــدويل؛ وعــدم إعاق

. ودعـا ممثلـو   )٥٢(وعدم املسـاس حبرمـة منشـآت األمـم املتحـدة     
ــدول العربيــة       ــران اإلســالمية والصــني وجامعــة ال ــة إي مجهوري

ــاء   ــة املــدنيني الــس إىل الوف ــى أن )٥٣(مبســؤولياته يف محاي . عل
ممثــل الواليــات املتحــدة شــدد علــى أن مشــروع القــرار املقــدم  

__________ 

ــفحتان    ٢٩و  ٢٨ ــة)؛ والصـ ــدول العربيـ ــة الـ  ٣٣و  ٣٢(جامعـ
  (اجلمهورية العربية السورية).

ــفحة    )٥٠(   ــه، الصـــــ ــع نفســـــ ــفحة   ١٠املرجـــــ ــر)؛ والصـــــ (اجلزائـــــ
ــفحتان  (ب ١٨ ــتان)؛ والصـ ــفحة   ٢٣-٢٢اكسـ ــونس)؛ والصـ (تـ
(اجلمهوريـــة  ٣٢(مجهوريــة إيــران اإلســـالمية)؛ والصــفحة     ٢٥

  العربية السورية).

ــفحتان     )٥١(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٠و  ٩املرجــ ــر)؛ والصــ (اجلزائــ
(باكسـتان)؛ والصـفحتان    ٢٣و  ٢٢(إسبانيا)؛ والصفحتان  ١١
دن)؛ (األر ٢٤و  ٢٣(تـــــــــونس)؛ والصـــــــــفحتان   ٢٣و  ٢٢

(مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)؛ والصـفحة      ٢٥و  ٢٤والصـفحتان  
(مصــر وجنــوب أفريقيــا)؛   ٢٨-٢٦(ماليزيــا)؛ والصــفحات ٢٦

ــا)؛   ٣٠-٢٨والصـــــفحات  ــة وكوبـــ ــة الـــــدول العربيـــ (جامعـــ
(اللجنــــة املعنيــــة مبمارســــة الشــــعب      ٣٢و  ٣١والصــــفحتان  

ــه   ــطيين حلقوقـــ ــفحة   الفلســـ ــرف)؛ والصـــ ــة للتصـــ ــري القابلـــ غـــ
  ية العربية السورية).(اجلمهور  ٣٢

(الربازيل)؛  ١٤(اجلزائر)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  
والصـــفحة  (الصــني)؛  ١٩(أنغــوال)؛ والصـــفحة   ١٨والصــفحة  

  (كوبا). ٣٠ (تونس)؛ والصفحة  ٢٢

(مجهوريـة   ٢٤(الصـني)؛ والصـفحة    ١٩املرجع نفسه، الصـفحة    )٥٣(  
  لدول العربية).(جامعة ا ٢٨إيران اإلسالمية)؛ والصفحة 
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ــيس خبريطــة للطريــق إىل الســالم، بــل إنــه       الطريــق الــذي  ”ل
  .)٥٤(“يؤدي إىل شيء  ال

وأكــد معظــم املــتكلمني أيضــا جمــددا دعمهــم خلريطــة   
زامامـا  الطريق وشددوا على ضرورة قيام الطرفني بتجديـد الت 

بتنفيـذها. وكــرر ممثـل ماليزيــا تأكيـد موقــف بلـده بأنــه ينبغــي     
للمجلس املوافقة على نشر قوة دوليـة حلفـظ السـالم أو وضـع     

  .)٥٥(آلية دولية للرصد من أجل اإلشراف على التنفيذ

ويف اخلتــام، أعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن آرائهــم     
ممثـل  فيما يتعلـق خبطـة إسـرائيل لالنسـحاب مـن غـزة. فشـدد        

شيلي على أن يـتم االنسـحاب يف إطـار قـرارات جملـس األمـن       
. وهــذا مــا عــرب عنــه ممثــل األردن، الــذي )٥٦(وخريطــة الطريــق

شدد أيضا على أن اخلطة احلالية بتحويل قطاع غـزة إىل إقلـيم   
ــاء االحــتالل      ــل يف إ ــع اهلــدف املتمث ــارض م . )٥٧(حماصــر تتع

ىل حتقيـــق وذكـــر ممثـــل مصـــر أن الســـياق احلـــايل لـــن يقـــود إ 
. ورأى ممثـل اجلمهوريـة   )٥٨(انسحاب ناجح أو آمـن مـن غـزة   

العربية السورية أن خطـة االنسـحاب تشـكل انتـهاكا للقـانون      
ــن       ــد مــ ــل مزيــ ــرائيل لقتــ ــة إلســ ــوفر ذريعــ ــا تــ ــدويل ألــ الــ

. ورأى ممثل أنغوال أن احلالـة الراهنـة ال تتسـق    )٥٩(الفلسطينيني
اب مـن غـزة، كمـا أـا     ليني باالنسحيمع النوايا املعلنة لإلسرائ

ال تتســق مــع النيــة املعلنــة للفلســطينيني بالتعــاون مــع إســرائيل   
لتيسري ذلك االنسحاب. وأضاف قائال إا ال تتسق أيضـا مـع   
التشجيع الدويل جلعل االنسحاب اإلسرائيلي مـن غـزة خطـوة    

__________ 

  (الواليات املتحدة). ٢٠ الصفحةاملرجع نفسه،   )٥٤(  

  .٢٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٥٥(  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  

  .٢٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٥٧(  

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

. ووافـق ممثـل   )٦٠(أوىل حنو إـاء احـتالل األراضـي الفلسـطينية    
ض ل العنــف الــيت وقعــت مــؤخرا قــد عــرفرنسـا علــى أن أعمــا 

للخطــر األمــل يف الســالم الــذي ســببته احتمــاالت حــدوث       
  .)٦١(انسحاب من غزة

ــته      ــس جلســــ ــد الــــ تشــــــرين  ٥يف  ٥٠٥١وعقــــ
ــوبر  ــن    ٢٠٠٤األول/أكتـ ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ ــر يف مشـ للنظـ

ــه، يف     ــذي يقــرر الــس مبوجب ــر، ال ــونس واجلزائ باكســتان وت
ه القــوات اإلســرائيلية احملتلــة مــن تقــوم بــ مجلــة أمــور، إدانــة مــا

ــن       ــة الشــمالية م ــات يف املنطق ــل عســكري واســع وهجم توغ
قطاع غزة؛ واملطالبة بوقف مجيع العمليات العسكرية فـورا يف  
هــذه املنطقــة وبانســحاب القــوات اإلســرائيلية احملتلــة منــها؛       
ــات    ــد بااللتزامـ ــه إىل وقـــف العنـــف وإىل التقيـ ــر دعوتـ وتكريـ

ــوة   ــة؛ ودع ــم     القانوني ــوظفي األم ــرور م ــة م ــرائيل إىل كفال إس
املتحدة ومجيع العـاملني يف اـال اإلنسـاين وضـمان سـالمتهم      
كي يتمكنوا من تقدمي املساعدة إىل السكان املـدنيني؛ ودعـوة   
ــق      ــذ التزامامــا مبوجــب خريطــة الطري كــال الطــرفني إىل تنفي

. )٦٢(والتعاون يف الوقت ذاته بشكل وثيـق مـع اللجنـة الرباعيـة    

تشـــرين  ٤وأدرجـــت يف جـــدول األعمـــال الرســـالة املؤرخـــة 
  .)٦٣(املوجهة من ممثل تونس إىل الس ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

 ، وإســــبانيا،وأدىل ببيانــــات ممثلــــو االحتــــاد الروســــي  

ــرائيل، ــاوأملا وإســـ ــتان، ،نيـــ ــر، والربازيـــــل، وباكســـ  واجلزائـــ

 واململكـــة والفلـــبني، وفرنســـا، والصـــني، وشـــيلي، ورومانيــا، 

  .)٦٤(لفلسطني الدائم واملمثل املتحدة والواليات دة،املتح
__________ 

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠(  

  .٢٠ه، الصفحة املرجع نفس  )٦١(  

  )٦٢(  S/2004/783.  

  )٦٣(  S/2004/779.  

  حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٦٤(  
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ــ   روع القـــرار للتصـــويت، وحصـــل علـــى وطـــرح مشـ
(الواليـات املتحـدة) وامتنــاع   صـوتا مقابـل صـوت واحـد      ١١
أعضاء عن التصـويت (أملانيـا ورومانيـا واململكـة املتحـدة)،       ٣

  يعتمد بسبب التصويت السليب ألحد األعضاء الدائمني.    ومل

ــرار   وأوضــح ممثــ    ــات املتحــدة أن مشــروع الق ل الوالي
منحــاز وغــري متــوازن ألنــه أغفــل أن اإلرهــابيني خيتبئــون يف       
صــفوف املــدنيني الفلســطينيني ويتســببون يف قتلــهم، لــذا قــرر   
بلده التصويت ضد مشروع القرار. مث شدد علـى أن الطـرفني   
ــق      ــد خبريطــة الطري ــزام مــن جدي ــف وااللت ــذ العن حباجــة إىل نب

  .)٦٥(عة إلقامة دولة فلسطينيةوالتحرك بسر

ومن جهة أخرى، أعرب ممثل اجلزائر عن خشيته مـن    
إمكانية أن يؤدي عجز الس عن حتمل مسـؤولياته إىل تعزيـز   

. )٦٦(الشــعور بــاإلفالت مــن العقــاب لــدى القــادة اإلســرائيليني
وأعـرب ممثــل باكســتان عــن أملـه يف أن يقــوم األعضــاء الــذين   

ــد مشــروع   ــائي   امتنعــواعن تأيي القــرار باســتخدام نفــوذهم الثن
. )٦٧(إلقنـــاع إســـرائيل بوقـــف عملياـــا العســـكرية يف غـــزة     

وأعــرب ممثــل فرنســا أيضــا عــن أســفه ألن الــس مل يتصــرف 
. وهــــذا مـــا كــــرره ممـــثال إســــبانيا   )٦٨(علـــى وجــــه الســـرعة  

. وأقــر ممثــل االحتــاد الروســي بــأن املشــروع كــان   )٦٩(والصــني
أوضـح أن بلـده صـوت لصـاحل     ينبغي أن يكون أكثر توازنـا، ف 

. وأيــد )٧٠(مشــروع القــرار ألن اهلــدف منــه هــو وقــف العنــف 
ممثل الربازيل الدعوة إىل وقف إطالق النار اليت أطلقهـا األمـني   

__________ 

  )٦٥(  S/PV.5051 ٣و  ٢، الصفحتان.  

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

، وأعــرب عــن أملــه ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٣العــام يف 
  .)٧١(يف أن تستأنف حمادثات السالم

يت وذكـر بعــض املــتكلمني الـذين امتنعــوا عــن التصــو    
أنه مل يكن بإمكام تأييد النص ألنه ال يصـف بصـورة عادلـة    

  .)٧٢(الوقائع ومسؤوليات اجلانبني

ــات       ــطني أن اموعــ ــل فلســ ــد ممثــ ــام، أكــ ويف اخلتــ
ــلطة   اإلرهابيــــة الفلســــطينية كانــــت تعمــــل رغــــم إرادة الســ
الفلســطينية يف حــني أن احلكومــة اإلســرائيلية كانــت تتغاضــى  

ية. وأشـــار أيضـــا إىل أن حـــق عـــن جـــرائم احلـــرب اإلســـرائيل
الــنقض األمريكـــي قــد وفـــر دائمـــا احلمايــة للســـلطة القائمـــة    

ــاالحتالل ــأن مشــروع القــرار غــري    )٧٣(ب ــل إســرائيل ب . ورد ممث
متــوازن علــى اإلطــالق وكــان مــن شــأنه تشــجيع اإلرهــابيني    

احملتلــــة مبنــــأى تــــام  الــــذين يعملــــون مــــن داخــــل األراضــــي 
  .)٧٤(العقاب  عن
  

ــيت د    ــداوالت الــــ ــات املــــ  ٥٠٦٠ارت يف اجللســــ

تشـــــــرين  ٢٢املعقـــــــودة يف  ٥١٠٢ و ٥٠٧٧ و

ــوبر و تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب   ١٥ األول/أكتـــــ

  على التوايل ٢٠٠٤ديسمرب  كانون األول/  ١٦  و

ــانون     يف الفتــــرة مــــن تشــــرين األول/أكتــــوبر إىل كــ
، اســتمع الــس إىل إحاطــات إعالميــة ٢٠٠٤األول/ديســمرب 

للشــؤون السياســية واملنســق  شــهرية مــن وكيــل األمــني العــام   
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

(أملانيـــا)؛  ٧(رومانيــا)؛ والصــفحة    ٦املرجــع نفســه، الصـــفحة     )٧٢(  
  (اململكة املتحدة). ٨والصفحة 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣(  

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  
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اخلــاص لعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط. ومل يــدلَ بــأي       
  بيانات أخرى.  

ــاين/نوفمرب،      ــرين الثـ ــوبر وتشـ ــرين األول/أكتـ ويف تشـ
أُبلـــغ الـــس باســـتمرار العنـــف وعـــدم تنفيـــذ كـــال الطـــرفني  
التزامامــا مبوجــب خارطــة الطريــق. وعلــى وجــه اخلصــوص، 

اصــل اللجــوء إىل القــوة، وعمليــات    أشــري إىل أن إســرائيل تو 
القتل خارج نطاق القانون، والعمليات والتوغالت العسـكرية  
املتكررة، وهدم املنـازل، وإغـالق املنـاطق، وفـرض قيـود علـى       
ــادة    ــدار، وإعــ ــاء اجلــ ــتوطنات، وبنــ ــيع املســ ــة، وتوســ احلركــ
االحــتالل املؤقــت ملنــاطق خاضــعة للحكــم الــذايت الفلســطيين. 

الفلســطينية، ياســر عرفــات، حماصــرا يف  وبقــي رئــيس الســلطة 
مقره، وهذا ما أقنع الفلسطينيني أن إسـرائيل ال تريـد السـالم.    
وباإلضافة إىل ذلـك، فقـد تضـررت بشـدة عمليـات وكـاالت       
األمم املتحدة بسبب القيود اإلسرائيلية املفروضة على احلركـة  
ــار. غـــري أن       ــة ايـ ــاد الفلســـطيين يف حالـ ــي االقتصـ ــا بقـ كمـ

يني واصلوا اللجوء إىل العنف العشوائي بسبب عجـز  الفلسطين
الســــلطة الفلســــطينية عــــن إيقــــافهم. وأدت االضــــطرابات     
الفلسطينية الداخلية أيضا إىل وقوع عدد من احلـوادث، األمـر   
الذي يشري إىل أن املقاتلني يـزدادون جـرأة يف حتـديهم السـلطة     
ــا العوامــــل الــــيت دفعــــت    الفلســــطينية. وتلــــك كانــــت أيضــ

ئيليني إىل االعتقـــاد بـــأن الفلســـطينيني غـــري راغـــبني يف اإلســـرا
  التعايش السلمي.  

تشـرين   ١١ويف أعقاب وفاة الرئيس ياسر عرفات يف   
، بذلت السلطة الفلسطينية جهودا كبرية ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

كـانون   ٩لكفالة أن جترى االنتخابـات الفلسـطينية املقـررة يف    
ــاير  يهــة، وتعهــدت منظمــة  بطريقــة حــرة ونز  ٢٠٠٥الثاين/ين

ــطينية بإـــاء    ــر الفلسـ ــلح ”التحريـ ــاح املسـ . ولـــوحظ “الكفـ
حدوث تطورات إجيابية من قبيل استئناف التعاون األمين بـني  
اجلانبني، وموافقة الربملـان اإلسـرائيلي يف تشـرين الثـاين/نوفمرب     

علــى مبــادرة احلكومــة اإلســرائيلية الراميــة إىل االنســحاب مــن 
ة الغربيـة. وعمومـا، فـإن بـزوغ التفـاؤل      غزة وأجزاء من الضف

اجلانبني أدى إىل اخنفاض حـاد يف أعمـال العنـف يف     لدى كال
  كانون األول/ديسمرب.

ــاء جلســات اإلحاطــة، أعــرب عــن األســف ألن       وأثن
رغـــم أن  ٢٠٠٠عمليـــة الســـالم ال تـــزال تتراجـــع منـــذ عـــام 

استطالعات الرأي العام اليت تظهر اسـتمرار الـدعم السـتئناف    
لية السالم والدعم اإلسرائيلي إلقامة دولـة فلسـطينية تثبـت    عم

أن مبادئ أوسلو األساسية ال تزال صاحلة، وهي مبـدأ األرض  
ــس      ــراراي ال ــى أســاس ق ــل الســالم عل ) ١٩٦٧( ٢٤٢مقاب

)؛ وإاء االحتالل؛ ونبذ العنف واإلرهـاب؛  ١٩٧٣( ٣٣٨ و
ــادل     ــن؛ والتوصــل إىل حــل ع  وحاجــة كــال الطــرفني إىل األم
ومتفق عليه حملنة الالجئني؛ وحق إسرائيل املشـروع يف الـدفاع   
عن النفس ويف العيش بأمان. ومت التشـديد علـى ضـرورة قيـام     
اتمع الدويل باألخذ مببدأ األهـداف النهائيـة، الـذي سـيكون     
على الطـرفني حتديـده علـى حنـو أوضـح والتفـاوض عليـه، ألن        

تقــاد الرئيســي  االفتقــار إىل هــدف ــائي كــان موضــوع االن    
لعملية أوسلو. ويتعني على اتمع الدويل حتديد ايـة الطريـق   
ــأن تكـــون       ــوفري ضـــمانات بـ ــرفني يف مـــوازاة تـ ــبة للطـ بالنسـ

ــيت  ــات ال ــة. وجــرى      االتفاق ــة وائي ــا حمكم ــتم التوصــل إليه ي
التأكيد من جديد أيضا أن حال قائما على وجـود دولـتني هـو    

لرتاع، وأُعـرب عـن األمـل يف    وحده ما يتيح خمرجا دائما من ا
أن يؤدي االنسـحاب اإلسـرائيلي املقـرر، الـذي قـد ينظـر إليـه        

ــتمرا   ــه اســـــ ــى أنـــــ ــلو، إىل   علـــــ ــة أوســـــ ــي لعمليـــــ ر برجمـــــ
  .)٧٥(االحتالل  إاء

  
__________ 

  .S/PV.5102 ، وS/PV.5077 ، و S/PV.5060انظر   )٧٥(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

917/1582 11-02856 
 

ــؤرخ    ــاير  ١٣املقــــرر املــ ــانون الثاين/ينــ  ٢٠٠٥كــ

  ): بيان من الرئيس٥١١١(اجللسة 

ــة    ــودة يف  ٥١١١يف اجللسـ ــاين  ١٣املعقـ ــانون الثـ  /كـ

، استمع الس إىل إحاطتـه الشـهرية املقدمـة مـن     ٢٠٠٥يناير 
وكيل األمني العام للشؤون السياسـية بشـأن احلالـة يف الشـرق     

  األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني.  

وأفاد وكيل األمني العام أن مثة، على ما يبدو، فرصـة    
ــأخرت كــثريا واملضــي     للبــدء يف تنفيــذ خريطــة الطريــق الــيت ت

الفلسـطيين. ورحـب    - تسوية الـرتاع اإلسـرائيلي   قدما صوب
باالنتخابات احلرة والرتيهة اليت جـرت مـؤخرا يف جـو سـلمي     
يف فلســطني وأفضــت إىل انتخــاب حممــود عبــاس ممــثال جديــدا 
ــس التشــريعي      ــات ال ــن أن انتخاب للشــعب الفلســطيين، وأعل

ــه  ١٧الفلســطيين ســوف جتــري يف   . وأشــار ٢٠٠٥متوز/يولي
ــدة يف إســرائيل اآلن،   أيضــا إىل وجــ  ــتالف جدي ــة ائ ود حكوم

وأكد جمـددا أن االنسـحاب مـن غـزة ينبغـي أن ينفـذ يف إطـار        
ــدة.     ــادة الفلســطينية اجلدي ــق وبالتنســيق مــع القي خريطــة الطري
وأبلــغ وكيــل األمــني العــام الــس أيضــا بارتفــاع ملحــوظ يف   
عدد اهلجمات الفلسطينية ضد اإلسـرائيليني رغـم النـداء العـام     

ذي وجهـــه الـــرئيس عبـــاس لوقـــف اهلجمـــات بالصـــواريخ  الـــ
وموقفــه املعــروف منــذ أمــد بعيــد بالــدعوة إىل إــاء االنتفاضــة 
املســلحة. وذكــر أن القــوات اإلســرائيلية اســتمرت أيضــا يف      
القيام بعمليـات توغـل عسـكرية يف قطـاع غـزة. ودعـا وكيـل        
 األمني العام الطرفني إىل ممارسة ضبط النفس واختاذ اخلطـوات 

  .)٧٦(الالزمة صوب الوفاء بالتزاماما مبوجب خريطة الطريق
__________ 

  )٧٦(  S/PV.5111 ٨-٣، الصفحات.  

ــس      ــان باســم ال ــتني) ببي ــرئيس (األرجن  )٧٧(مث أدىل ال
  الس:  جاء فيه من بني مجلة أمور أن

ــات الر    ــب باالنتخابـ ــدت يف   رحـ ــيت عقـ ــطينية الـ ــية الفلسـ ئاسـ
  ؛٢٠٠٥كانون الثاين/يناير   ٩

اتسم بـه االقتـراع وهنـأ    وأشاد بطابع املصداقية والنـزاهة الذي   
ــاركة يف     ــة باملشـ ــه بالدميقراطيـ ــر التزامـ ــذي أظهـ ــطيين الـ ــعب الفلسـ الشـ

  االنتخابات يف ظروف عسرية؛  

  انتخابه؛    وهنأ رئيس السلطة الفلسطينية املنتخب حديثا على  

وأعرب عن تطلعه إىل عقد االنتخابـات التشـريعية الفلسـطينية      
ــع    ــه للشـ ــد دعمـ ــب، وأكـ ــتقبل القريـ ــه  يف املسـ ــطيين يف عمليتـ ب الفلسـ

  الدميقراطية؛  

ــا ملواصــلة         ــه الســلطة الفلســطينية وجهوده ــن دعم ــرب ع وأع
عمليــة تعزيــز املؤسســات، وشــدد علــى أمهيــة تقــدمي مســاعدة دوليــة إىل  

  الشعب الفلسطيين؛

ــدا         ــيت أع ــق ال ــل خلريطــة الطري ــذ الكام وأكــد ضــرورة التنفي
)، ٢٠٠٣( ١٥١٥س يف قـراره  اللجنة الرباعية، بالصيغة اليت أقرهـا الـ  

من أجل إنشاء دولة فلسـطني مسـتقلة ودميقراطيـة وذات سـيادة وتتـوافر      
  هلا مقومات البقاء وتعيش جنبا إىل جنب مع إسرائيل يف سالم وأمن؛  

ــد يف      ودعــا اإلســرائيليني والفلســطينيني إىل الشــروع مــن جدي
  عملية سياسية حقيقية.  

  
 ٢٠٠٥شـــــــــباط/فرباير  ١٦املقـــــــــرر املـــــــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥١٢٦  (اجللسة

ــة    ــودة يف  ٥١٢٦يف اجللســــــ ــباط/ ١٦املعقــــــ  شــــــ

، أدىل الـــــرئيس (األرجنـــــتني) ببيـــــان باســـــم ٢٠٠٥ فربايـــــر
  جاء فيه ضمن مجلة أمور أن الس:   )٧٨(الس

__________ 

  )٧٧(  S/PRST/2005/2.  

  )٧٨(  S/PRST/2005/6.  
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شـباط/فرباير   ٨د مـؤمتر قمـة شـرم الشـيخ مبصـر يف      رحب بعق  
ــرة بـــني رئـــ     ٢٠٠٥ ــتئناف املباحثـــات املباشـ يس وزراء إســـرائيل وباسـ

  ورئيس السلطة الفلسطينية؛  

وأكد التفامهات اليت توصلت إليها حكومة إسـرائيل والسـلطة     
الفلسطينية، وال سـيما مـا يتعلـق منـها بوقـف مجيـع الفلسـطينيني أعمـال         
العنف كافة ضد مجيـع اإلسـرائيليني أينمـا كـانوا ووقـف إسـرائيل مجيـع        

  يني أينما كانوا؛  أنشطتها العسكرية ضد مجيع الفلسطين

وأقر ذه التفامهـات باعتبارهـا خطـوات رئيسـية حنـو اسـتعادة         
ــة   ــرفني وفرصـ ــني الطـ ــة بـ ــاون    الثقـ ــدة للتعـ ــز روح جديـ ــة لتعزيـ جوهريـ

  وتشجيع مناخ يفضي إىل إرساء السالم والتعايش يف املنطقة؛

ورحب مببادرة اململكـة املتحـدة بعقـد اجتمـاع دويل يف لنـدن        
لــدعم اجلهـــود الفلســطينية الراميــة إىل يئـــة     ٢٠٠٥آذار/مــارس   ١يف 

أرضية تفضي إىل إقامة دولـة فلسـطينية تتمتـع مبقومـات البقـاء، ورحـب       
ــوزاري الــذي ســيعقد علــى     ــة علــى املســتوى ال ــة الرباعي باجتمــاع اللجن

  هامش اجتماع لندن؛  

ــة اخنراطهــا مــع        ــة الرباعي ــادة اللجن ــه إىل زي وأعــرب عــن تطلع
ة اسـتمرار إحـراز تقـدم يف عمليـة السـالم والتنفيـذ       الطرفني بغـرض كفالـ  

التــام خلريطــة الطريــق وقــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، وصــوال إىل    
ــاء     ــات البقـ ــتقالل ومقومـ ــة باالسـ ــون متمتعـ ــة فلســـطني تكـ ــاء دولـ إنشـ

ــيش   ــيادة وتعــ ــة والســ ــرائيل يف  والدميقراطيــ ــع إســ ــب مــ ــا إىل جنــ جنبــ
  وأمن.    سالم

  
ــارس ٩املـــــــــــؤرخ املقـــــــــــرر     ٢٠٠٥ آذار/مـــــــــ

  ): بيان من الرئيس٥١٣٦  (اجللسة

  ــد ا ــته  عقــــ ــباط/ ٢٢يف  ٥١٢٨لــــــس جلســــ  شــــ

لالســتماع إىل إحاطتـــه الشــهرية املقدمــة مـــن     ٢٠٠٥ فربايــر 
  وكيل األمني العام للشؤون السياسية.  

ــة يف        ــالتطورات اإلجيابي ــام ب ــني الع ــل األم رحــب وكي
يف املنطقة يف أعقاب اجتماع القمة الذي عقد يف شرم الشـيخ  

بـني رئـيس السـلطة الفلسـطينية،      ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٨
حممــود عبــاس، ورئــيس الــوزراء اإلســرائيلي، أرييــل شــارون،   

حيث أكد الزعيمان جمـددا التزامهمـا خبريطـة الطريـق، واتفقـا      
ــف ضـــد       ــال العنـ ــطينيون مجيـــع أعمـ ــف الفلسـ ــى أن يوقـ علـ

ــف إســرائيل أنشــطتها العســكرية ضــ    د اإلســرائيليني، وأن توق
الفلسطينيني. ومشلت إجـراءات املتابعـة اإلجيابيـة، مـن اجلانـب      

مــن الســجناء الفلســطينيني،  ٥٠٠اإلســرائيلي، إطــالق ســراح 
وإعالن االنسحاب من مخس مدن يف الضفة الغربيـة واملنـاطق   
ــام،       ــى ســبيل االنتق ــازل عل ــدم املن ــف ه ــرار بوق املتامخــة، والق

ــدار    ــزة، وإصــ ــابر إىل غــ ــة معــ ــتح ثالثــ ــادة فــ ــاريح وإعــ تصــ
ــب الفلســطيين،      ــن اجلان ــرائيل. وم ــل يف إس للفلســطينيني للعم
رحب وكيل األمني العام بعزم الرئيس عباس على منـع وقـوع   
هجمات يف املستقبل ومبوافقة محاس واجلهـاد اإلسـالمي علـى    
وقف إطالق النار بشكل مؤقت. ولكنه الحظ أن العنـف قـد   

سـلبا علـى   استمر وأن فـرض عمليـات اإلغـالق ال يـزال يـؤثر      
العمليــات اإلنســانية. وباإلضــافة إىل ذلــك، واصــلت إســرائيل  
ــن أن     ــام، أعل ــة. ويف اخلت ــاء اجلــدار العــازل يف الضــفة الغربي بن

، ٢٠٠٥آذار/مــارس  ١االجتمــاع الــذي ســيعقد يف لنــدن يف  
وجيمع بني أعضاء اللجنة الرباعية وجمموعـة الثمانيـة واجلهـات    

ينية، سيتيح الفرصـة للمجتمـع   املاحنة الرئيسية والسلطة الفلسط
ــوفر  ــاعدات   الــــــدويل لكــــــي يــــ األمــــــوال ألغــــــراض املســــ

  .)٧٩(األجل  قصرية

آذار/مــــــارس  ٩املعقــــــودة يف  ٥١٣٦ويف اجللســــــة   
 )٨٠(، أدىل الــــرئيس (الربازيــــل) ببيــــان باســــم الــــس ٢٠٠٥

  فيه ضمن مجلة أمور أن الس:  جاء

ية رحــب بنتــائج اجتمــاع لنــدن بشــأن دعــم الســلطة الفلســطين  
  ؛٢٠٠٥  مارس آذار/ ١املعقود يف 

__________ 

  .S/PV5128انظر   )٧٩(  

  )٨٠(  S/PRST/2005/12.  
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ــن          ــدن جــزءا م ــاع لن ــل يف أن يكــون اجتم ــن األم ــرب ع وأع
ــة األجــل للشــعب الفلســطيين وأن يســاهم يف       ــة طويل ــة دعــم دولي عملي

  مساعدة كال اجلانبني يف تنفيذ خريطة الطريق؛

وأكــد علــى األمهيــة البالغــة لألمــن واحلكــم الســليم وتنميــة           
د علــى الــدور الرئيســي للمجتمــع الــدويل يف االقتصــاد الفلســطيين، وأكــ

مساعدة السلطة الفلسطينية على املضي قدما يف خطتها الشـاملة املقدمـة   
  يف اجتماع لندن؛  

وأعرب عن تأييده البيان املشـترك للجنـة الرباعيـة الـذي صـدر        
ــه إىل     بعــد اجتماعهــا املعقــود  ــدن، وعــن تطلع ــى هــامش اجتمــاع لن عل

  املقبلة؛  خالل الفترة مشاركة اللجنة بشكل فعال

وكرر دعوته أن حتتـرم حكومـة إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية        
احتراما تاما التفاهم الذي مت التوصل إليـه يف مـؤمتر قمـة شـرم الشـيخ يف      

، وخباصــة أن يوقـف الفلســطينيون مجيـع أعمــال   ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ٨
العنـــف ضـــد اإلســـرائيليني يف كـــل مكـــان وأن توقـــف إســـرائيل مجيـــع  

  أنشطتها العسكرية ضد الفلسطينيني يف كل مكان؛  

وكرر دعوتـه لكـل مـن إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية لكفالـة          
اســتمرار التقــدم يف العمليــة الســلمية لتنفيــذ خريطــة الطريــق تنفيــذا تامــا   
باالتصال املباشـر مـع اللجنـة الرباعيـة؛ وأكـد احلاجـة إىل تضـافر العمـل         

لسـطينية لتحقيـق التزاماـا املتعلقـة بـاألمن      واستمراره من قبل السلطة الف
ــذه        ــق ه ــد لتحقي ــذل كــل جه ــاس يف أن يب ــرئيس عب ــالتزام ال ورحــب ب
الغايـــة؛ وأكـــد أيضـــا احلاجـــة إىل أن تنفـــذ إســـرائيل التزاماـــا مبوجـــب 

  خريطة الطريق؛

ــالوق     ــه ب ــف،   وأكــد جمــددا طلب ــع أعمــال العن ف الفــوري جلمي
ســتفزاز والتحــريض والتــدمري؛  يف ذلــك مجيــع أعمــال اإلرهــاب واال  مبــا

وأكد جمددا التزامه بالرؤية املتمثلة يف إقامة دولتني، إسـرائيل وفلسـطني،   
  تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن.  

  

و  ٥١٤٩املـــــداوالت الـــــيت دارت يف اجللســـــات   

املعقـــــــــــــــــــــودة يف  ٥٢٠٦ و ٥١٨١و  ٥١٦٦

ــان/أبريل  ٢١ آذار/مــــــــــــــــارس و ٢٤ نيســــــــــــــ

ــايو و  ١٨ و ــه حزير ١٧أيار/مــــ  ٢٠٠٥ان/يونيــــ

  على التوايل

حزيران/يونيـه   ١٧آذار/مـارس إىل   ٢٤يف الفتـرة مـن     
، اســتمع الــس إىل إحاطــات إعالميــة شــهرية بشــأن   ٢٠٠٥

احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضـية فلسـطني، قـدمها    
وكيل األمني العام للشـؤون السياسـية. ومل يـدلَ بـأي بيانـات      

  أخرى.

أساسـا علـى تنفيـذ الطـرفني      ركزت تلـك اإلحاطـات    
خريطة الطريق، والتزاماما يف إطار مـؤمتر قمـة شـرم الشـيخ،     
ال ســيما حتضـــريات إســـرائيل لفــك االرتبـــاط يف غـــزة وقيـــام   
ــة.     الســلطة الفلســطينية بإصــالحات يف جمــال اخلــدمات األمني
وقــدمت أيضــا تقــارير عــن اجتماعــات اللجنــة الرباعيــة، الــيت   

ــى أفضــ    ــة مبســاعدة  ركــزت بوجــه خــاص عل ل الســبل الكفيل
  الطرفني يف احلفاظ على الزخم.  

ــان       ــد الطرفـ ــالتقرير، عقـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــالل الفتـ وخـ
اجتماعات لتنسيق اجلوانب االقتصادية واملدنية املتعلقـة بتنفيـذ   
املبـادرة اإلســرائيلية باالنسـحاب مــن غـزة وأجــزاء مـن الضــفة     

وعلـى وجـه   الغربية. وحظيـا بـدعم قـوي مـن اتمـع الـدويل،       
اخلصوص من األمني العام واللجنة الرباعيـة، فيمـا كـان األمـن     
ــة االقتصــادية بالنســبة للفلســطينيني      بالنســبة إلســرائيل والتنمي
ميضيان جنبا إىل جنـب. ولكـن لـوحظ أن التقـدم احملـرز كـان       

  بطيئا يف تنفيذ تفامهات شرم الشيخ.  

وواصــلت الســلطة الفلســطينية جهودهــا الراميــة إىل       
بــــدء يف إجــــراء إصــــالح أمــــين شــــامل، ولكنــــها جوــــت ال

باحتجاجــات داخليـــة قويـــة. وحــدث تطـــور إجيـــايب يف هـــذا   
الســياق هــو موافقــة إســرائيل علــى نشــر الشــرطة الفلســطينية    



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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املسلحة يف مجيع مدن الضفة الغربيـة مـن أجـل تعزيـز السـلطة      
ــة     الفلســطينية قبــل نقــل مزيــد مــن املنــاطق إىل الســيطرة األمني

  ينية.  الفلسط

غري أنه مع اقتراب الفترة املشمولة بالتقرير من ايتـها    
أصبح مـن الواضـح أن زيـادة العنـف واخنفـاض مسـتوى الثقـة        
املتبادلــــة اســــتمرا يف احليلولــــة دون إحــــراز تقــــدم. وحــــافظ 
ــأثريا       ــى تصــلبهم، ومارســوا ت ــن كــال اجلــانبني عل ــاتلون م املق

األمـني   سياسيا سـلبيا. وعلـى وجـه اخلصـوص، أعـرب وكيـل      
بعـــض امليليشـــيات الفلســـطينية قـــد العـــام عـــن القلـــق مـــن أن 

تشــعر بأــا ملزمــة بتعهــدها بوقــف إطــالق النــار، ودعــا         ال
ــود     ــن اجلهـ ــد مـ ــذل مزيـ ــطينية إىل أن تبـ ــلطة الفلسـ ــة السـ بغيـ

ــا علــى       بســط ــاون معه ــيطرا وأن تســتعني بإســرائيل وتتع س
  حتقيق ذلك.  

ــرى املـــثرية للشـــ        ــان مـــن التطـــورات األخـ واغل وكـ
اســتمرار إســرائيل بتشــييد احلــاجز الــدفاعي والقيــام باألنشــطة  
االستيطانية منتهكة بذلك التزاماـا مبوجـب خريطـة الطريـق.     
ورأى وكيل األمني العام أن فوز محاس أيضا بنسبة كبرية مـن  
األصوات يف اجلولة الثانية من االنتخابات البلدية اليت أجريـت  

ــاد االســتياء الشــعيب مــن   يعكــس از ٢٠٠٥أيار/مــايو  ٥يف  دي
  .)٨١(السلطة الفلسطينية

  
املعقـودة   ٥٢٣٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٥متوز/يونيه  ٢١يف 

موجهـة إىل   ٢٠٠٥متوز/يوليـه   ١٩يف رسالة مؤرخة   
رئــيس جملــس األمــن، طلــب ممثــل الكويــت، بصــفته رئــيس        
جمموعــة الـــدول العربيــة وباســـم الــدول األعضـــاء يف جامعـــة    

دول العربية، عقد جلسة فورية للمجلس للنظـر يف األنشـطة   ال
__________ 

  .S/PV.5206 ، وS/PV.5181، و S/PV.5166 ، وS/PV.5149انظر   )٨١(  

ــتيطانية املتســـارعة الـــيت تقـــوم ـــا إســـرائيل يف األرض       االسـ
  .)٨٢(الفلسطينية احملتلة

متوز/يوليـــــه  ٢١املعقـــــودة يف  ٥٢٣٠ويف اجللســـــة   
ــالة   )٨٣(٢٠٠٥ اســـتجابة لـــذلك الطلـــب، أدرج الـــس الرسـ

ببيانات مجيع أعضـاء  املذكورة أعاله يف جدول أعماله. وأدىل 
ــس و ــرائيل  ال ــو إس ــران وإندونيســيا، ،ممثل ــة( وإي  - مجهوري

 الليبيـة،  العربيـة  واجلماهريية وتونس، وباكستان، ، )اإلسالمية

ــة ــة واجلمهوري ــا، وجنــوب الســورية، العربي  والســودان، أفريقي

ــا، ــان، والكويـــت، وكوبـ ــا، ولبنـ ــر وماليزيـ ــرب، ،ومصـ  واملغـ

 واملنسـق  واليمن واهلند، والنرويج، دية،السعو العربية واململكة

ــة اخلــاص ــدائم واملراقــب األوســط الشــرق يف الســالم لعملي  ال

 اللجنـة  ورئيس العربية الدول جلامعة الدائم واملراقب لفلسطني

 القابلـــة غـــري حلقوقـــه الفلســـطيين الشـــعب مبمارســـة املعنيـــة

مـــال بالنيابـــة للبعثـــة املراقبـــة الدائمـــة باألع والقـــائم للتصـــرف
  ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.  

وقـــدم املنســـق اخلـــاص لعمليـــة الســـالم يف الشـــرق        
األوسط إحاطة إىل الس بشأن احلالـة. وقـال إن االنسـحاب    

مـــن الضـــفة الغربيـــة  اإلســـرائيلي الوشـــيك مـــن غـــزة وأجـــزاء
ــاره فرصــة      مــا ــى القضــايا األخــرى رغــم اعتب ــزال يغطــي عل ي

نــه كــان يتلقــى  إلعــادة تنشــيط خريطــة الطريــق، فضــال عــن أ  
دعما واسعا من اتمع الـدويل. ويف حـني اسـتمرت األعمـال     
التحضريية بوترية سريعة، كانـت هنـاك دالئـل كـثرية علـى أن      
ــاء احلــاجز      ــتيطانية ويف بن إســرائيل مســتمرة يف أنشــطتها االس
ــرائيلية   ــة اإلسـ ــرار احلكومـ ــدافع وراء قـ الـــدفاعي. ورأى أن الـ

__________ 

  )٨٢(  S/2005/469.  

لالطالع علـى املزيـد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف          )٨٣(  
هـذه اجللسـة، انظــر الفصـل السـادس، اجلــزء الرابـع، الفـرع بــاء،       

  مة العدل الدولية.بشأن العالقة بني جملس األمن وحمك ١٨احلالة 
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صــلحة إســرائيل بالــذات، بــإخراج املســتوطنني مــن غــزة هــو م
ــب الفلســطيين.      ــه مكســبا للجان ــت ذات ــه يشــكل يف الوق ولكن
وبــين أيضــا التــهاوي التــدرجيي لوقــف إطــالق النــار الظــاهري  
الــذي ســاد منــذ مــؤمتر قمــة شــرم الشــيخ رغــم التــزام الــرئيس   

، “سلطة واحدة، بندقية واحـدة ”عباس بالعمل صوب حتقيق 
لــدعم الســلطة الفلســطينية وأحل علــى إســرائيل أن تفعــل املزيــد 

علــى تلــك اجلبهــة. ومــا يبعــث علــى القلــق بوجــه خــاص هــي  
املواجهات األخرية بني محاس والسلطة الفلسطينية فضـال عـن   

  .)٨٤(استمرار اهلجمات ضد إسرائيل

وأعربت ممثلة فلسطني عن أسفها ألن اتمـع الـدويل     
كــان يوجــه جهــوده مــن أجــل إجنــاح االنســحاب اإلســرائيلي  

ــا ــها    فيمـ ــارع يف تنفيـــذ خطتـ ــرائيل يف الواقـــع تسـ كانـــت إسـ
ــاء اجلــدار لكــي       ــتيطانية وبن التوســعية وتســرع األنشــطة االس
متضــي يف عــزل اجلــزء احملتــل مــن القــدس عــن الضــفة الغربيــة،   
وتفــرض بالتــايل أمــرا واقعــا غــري شــرعي. وأعربــت أيضــا عــن  
أسفها لتردد اتمع الدويل يف ممارسـة الضـغط علـى إسـرائيل،     

ها يف أن يتخـــــذ جملـــــس األمـــــن كمـــــا أعربـــــت عـــــن أملـــــ 
  .)٨٥(فورية  تدابري

ووصف ممثل إسـرائيل األنشـطة اإلرهابيـة الفلسـطينية       
املتواصـــلة واهلجمـــات بصـــواريخ القســـام الـــيت أدت إىل قتـــل  
ــع      ــبء منـ ــائال إن عـ ــاف قـ ــاء. وأضـ ــرائيليني أبريـ ــدنيني إسـ مـ
ــاب الصــادر مــن املنــاطق الفلســطينية يقــع علــى عــاتق        اإلره
السلطة الفلسطينية. ورغـم قيـام إسـرائيل بنقـل السـيطرة علـى       
املــدن الفلســطينية إىل قــوات األمــن الفلســطينية املســلحة حــىت  
تتمكن من مكافحة اإلرهاب، فقد فشلت السلطة الفلسـطينية  
يف ذلـك مـا اضـطر إسـرائيل إىل اختــاذ تـدابري دفاعيـة. غـري أنــه        

__________ 

  )٨٤(  S/PV.5230 ١٠-٤، الصفحات.  

  .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٨٥(  

ــراءات شــجاعة     ــاذ إج ــرائيل بصــدد اخت ــال إن إس ــن أجــل   ق م
تنشــيط عمليــة الســالم مــن خــالل التخطــيط لالنســحاب مــن   

  .)٨٦(قطاع غزة ومن أربع مستوطنات يف الضفة الغربية

وركزت املداوالت أساسا علـى خطـة إسـرائيل لفـك       
االرتباط وعلى قراراها املتخـذ مـؤخرا بتوسـيع مسـتوطناا يف     
ــييد اجلــدار الــدفاعي يف منطقــة        الضــفة الغربيــة، وتعجيــل تش

يـــــدة حـــــول القـــــدس. وأدان مجيـــــع املـــــتكلمني تقريبـــــا جد
املســتوطنات وبنــاء اجلــدار باعتبــار ذلــك تصــرفا غــري قــانوين،   
ــة    مشـــريين إىل الفتـــوى الـــيت أصـــدرا حمكمـــة العـــدل الدوليـ
وقضــــت فيهــــا بــــأن تشــــييد اجلــــدار غــــري قــــانوين وينبغــــي   

. وأكـد املتكلمـون أيضـا أن اجلـدار واملســتوطنات     )٨٧(تفكيكـه 
ــة   يتعارضــان مــ ع خريطــة الطريــق، حيــث إمــا يهــددان عملي

الســـالم ألمـــا يتركـــان أثـــرا ســـلبيا علـــى احلالـــة النهائيـــة        
للمفاوضات. وعلى وجه اخلصوص، الحـظ معظـم املـتكلمني    
ــاء     ــن األحيـ ــنني مـ ــرب اثـ ــيمر عـ ــدار سـ ــد للجـ ــار اجلديـ أن املسـ
الفلسطينية املكتظة بالسكان، مما سيعزل الفلسطينيني املقـيمني  

ــدة    يف القـــدس ــة. وأكـــد عـ ــاء املدينـ ــاقي أحيـ ــن بـ ــرقية عـ الشـ
ــأي تعــديالت للحــدود      ــوا ب ــن يعترف مــتكلمني صــراحة أــم ل

. فعلـى علـى   )٨٨(مل يتم التفاوض بشأا ١٩٦٧املعينة قبل عام 
وجه اخلصـوص، قـال ممثـل اجلزائـر إن املسـتوطنات تسـتهدف       
عزل الفلسطينيني وفرض أمر واقع آخر من أجل إعاقـة إنشـاء   

__________ 

  .١٦-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٨٦(  

ــة العامـــــ    )٨٧(   ــت اجلمعيـــ ــرار دإطالبـــ املـــــؤرخ  ١٠/١٥-ة، يف القـــ
ــه  ٢٠ ـــ ٢٠٠٤متوز/يوليـ ــلطة القائم ــرائيل السـ ــاالحتالل ، إسـ ة بـ

بالتقيد بالتزاماا القانونية علـى النحـو املـذكور يف فتـوى حمكمـة      
  العدل الدولية. وقد أشار معظم املتكلمني إىل ذلك القرار.

  )٨٨(  S/PV.5230  (الــدامنرك)؛  ٢٥(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٩، الصـفحة
  ملتحدة، باسم االحتاد األورويب).(اململكة ا ٣١ والصفحة



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 922/1582 
 

. وتسـاءل ممثـل   )٨٩(سطينية مستقلة وقـادرة علـى البقـاء   دولة فل
اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية عــــن ســــبب قــــرار احلكومــــة  
اإلســرائيلية إقامــة مزيــد مــن املســتوطنات إذا كانــت إجراءاــا  

. ودعا كثري مـن املـتكلمني   )٩٠(ضد املستوطنني يف غزة حقيقية
الــس صــراحة إىل اختــاذ إجــراء فــوري حلمــل إســرائيل علــى   

  .)٩١(وقف تشييد اجلدار وإقامة مستوطنات جديدة

ــا أن انســحاب إســرائيل       ــتكلمني تقريب ــع امل ورأى مجي
 -يتماشـى مـع خريطـة الطريـق      إذا ما مت بنجاح ومبـا  -املقرر 

يشــكل مرحلــة أوليــة صــوب التوصــل إىل ســالم عــادل ودائــم  
وشامل يف الشرق األوسـط، باسـتثناء ممثـل اجلماهرييـة العربيـة      

الذي رأى أن قيام إسرائيل بفـك االرتبـاط مـن جانـب      الليبية،
مـا هـو إال منـاورة تسـعى مـن خالهلـا       ”واحد من قطـاع غـزة   

إىل تضليل اتمع الدويل عـن خططهـا الراميـة إىل ضـم املزيـد      
ــاء جــدار الفصــل     ــن األراضــي واســتكمال بن . غــري أن )٩٢(“م

الغالبية العظمى من املتكلمني أصـرت علـى ضـرورة أن يكـون     
حاب إسرائيل من قطاع غزة حقيقيا وكـامال وأن يتعـاون   انس

كال الطرفني من أجل تنفيـذه. وشـدد ممثـل الواليـات املتحـدة      
ــى العمــل      ــدويل جهــوده عل علــى ضــرورة أن يركــز اتمــع ال

__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  

  )٩٠(  S/PV.5230 (Resumption 1) ١٣، الصفحة.  

  )٩١(  S/PV.5230  (اجلزائـر)؛ و  ١٦، الصـفحة )S/PV.5230 (Resumption 1، 
ــت)؛ والصــفحة   ٢الصــفحة   ١٠فحة (مصــر)؛ والصــ  ٥(الكوي

(اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة  
ــة الســــورية)؛   ١٢للتصــــرف)؛ والصــــفحة  ــة العربيــ (اجلمهوريــ

(لبنــان وإندونيســيا)؛   ١٧(ماليزيــا)؛ والصــفحة   ١٤والصــفحة 
 ٢١(اململكـــة العربيـــة الســـعودية)؛ والصـــفحة     ١٩والصـــفحة 

ــفحة    ــالمية)؛ والصــ ــران اإلســ ــة إيــ ــتان)؛  ٢٥(مجهوريــ (باكســ
 ٣١(اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛ والصــــفحة  ٢٧والصــــفحة 

  (منظمة املؤمتر اإلسالمي).

  )٩٢(  S/PV.5230 (Resumption 1) ٢٨، الصفحة.  

ــة يف       ــن إمكاني ــذلك م ــا ل ــذ خطــة االنســحاب، مل إلجنــاح تنفي
  .)٩٣(تنشيط خريطة الطريق

اب عن بعض القلـق  وأمجع املتكلمون أيضا على اإلعر  
إزاء أعمال العنف اجلارية. ومع ذلك، ورغم أن بعضـهم دعـا   
كــال اجلــانبني إىل ممارســة ضــبط الــنفس واحليلولــة دون ايــار   

، ركـز آخـرون بيانـام علـى مسـؤولية      )٩٤(وقف إطـالق النـار  
. وشـدد ممـثال الواليـات    )٩٥(إسرائيل عن أعمال العنـف احلاليـة  

ــا ا   ــة ترتانيـ ــدة ومجهوريـ ــهما، علـــى    املتحـ ــن جانبـ ــدة، مـ ملتحـ
اهلجمـــات اإلرهابيـــة الفلســـطينية، وأكـــدا ضـــرورة أن تكـــبح 

  .)٩٦(السلطة الفلسطينية مجاح العناصر اإلرهابية

ويف اخلتام، استحضر ممثل فرنسا إمكانيـة عقـد مـؤمتر      
دويل يف وقت مناسب من أجل مسـاعدة الطـرفني علـى تنفيـذ     

__________ 

  )٩٣(  S/PV.5230  ٢٨، الصفحة .  

  )٩٤(  S/PV.5230 ــفحة   ١٨، الصـــفحة ــاد الروســـي)؛ والصـ  ١٩(االحتـ
ــل)؛ والصــفحة   ٢١(فرنســا)؛ والصــفحة   (الصــني)؛  ٢٢(الربازي

 (الــدامنرك)؛ والصــفحة ٢٦(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٣والصــفحة 

 ٣٠(األرجنـــتني)؛ والصـــفحة    ٢٧(رومانيـــا)؛ والصـــفحة    ٢٦

(بنن)؛  ٣١حة (اململكة املتحدة، باسم االحتاد األورويب)؛ والصف
(اليونـــــــان)؛   ٣٣(الفلـــــــبني)؛ والصـــــــفحة    ٣٣والصـــــــفحة  

ــة  ١٠، الصــــفحة S/PV.5230 (Resumption 1( و ــة املعنيــ (اللجنــ
ــة للتصــرف )؛       ــري القابل ــه غ مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوق

 ٢٢(اهلنـد)؛ والصـفحة    ١٦(ماليزيا)؛ والصـفحة   ١٣والصفحة 
باكسـتان)؛  ( ٢٥(كوبـا)؛ والصـفحة    ٢٤(النرويج)؛ والصـفحة  

  (املغرب). ٢٨والصفحة 

  )٩٥(  S/PV.5230  (اجلزائـر)؛ و  ١٦، الصـفحة )S/PV.5230 (Resumption 1، 
 ٩(الـــيمن)؛ والصـــفحة  ٦(الكويـــت)؛ والصـــفحة  ٢الصـــفحة 

(اجلمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية)؛  ١٢(تـــــونس)؛ والصـــــفحة 
ــيا)؛ والصـــفحة(إ ١٨والصـــفحة  ــة  ١٩ ندونيسـ ــة العربيـ (اململكـ

(مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية)؛    ١٢ والصــــفحة الســــعودية)؛
  (السودان). ٢٣والصفحة 

  )٩٦(  S/PV.5230 (مجهورية ترتانيـا املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٠، الصفحة
  (الواليات املتحدة). ٢٩



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

923/1582 11-02856 
 

رب ممثـل باكسـتان   ، وأع)٩٧(التزاماما مبوجب خريطة الطريق
عــن أملــه يف أن يشــارك الــس بنشــاط يف تعزيــز احلــوار بــني   

  .)٩٨(اإلسرائيليني والفلسطينيني
  

ــؤرخ    ــرر املــــــ ــبتمرب ل/أيلو ٢٣املقــــــ  ٢٠٠٥ســــــ

  ): بيان من الرئيس٥٢٧٠  (اجللسة

، املعقـــــــــودتني يف ٥٢٧٠و  ٥٢٥٠يف اجللســـــــــتني   
علـى التـوايل،    ٢٠٠٥سبتمرب ل/أيلو ٢٣أغسطس و ب/آ ٢٤
تمع الس إىل إحاطتني إعالميـتني مـن وكيـل األمـني العـام      اس

للشؤون السياسية، واملنسق اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق     
األوسط بشأن احلالة يف الشـرق األوسـط. ومل يتنـاول الكلمـة     

  أي متكلمني آخرين.  

وكانت اإلحاطتان اإلعالميتان تتعلقـان بفـك ارتبـاط      
ربيــة، وطنات يف الضــفة الغإســرائيل مــن غــزة ومــن أربــع مســت 

سـبتمرب علـى الـرغم مـن بعـض      ل/أيلو ٢٠وهو ما أجنز حبلـول  
احلوادث. ورحب مقدما اإلحاطتني اإلعالميـتني بـأن التنسـيق    
ــني اجلــانبني قــد أســهم يف حتقيــق انســحاب ســلس نســبيا.         ب

زا أيضا على التحديات املتبقيـة الـيت تعتـرض سـبيل تنفيـذ      وركّ
ه بـــالرغم مـــن أن جتـــدد التـــزام خريطــة الطريـــق، والحظـــا أنـــ 

اجلماعــات املســلحة الفلســطينية بوقــف إطــالق النــار أدى إىل   
تراجع أعمال العنف، أعلن قادة محـاس عـزمهم علـى مواصـلة     
أعمــال املقاومــة يف الضــفة الغربيــة، وجــرى اكتشــاف ريــب   

يتوقـف   أسلحة صغرية إىل قطاع غزة. وباإلضافة إىل ذلك، مل
ــتيطاين اإل ــييد  النشـــاط االسـ ــة وتشـ ــرائيلي يف الضـــفة الغربيـ سـ

حاجز الدفاع اإلسـرائيلي وفـرض القيـود الشـديدة علـى تنقـل       
الفلسطينيني. وأشار املتكلمان إىل أنـه ال ميكـن حتقيـق اقتصـاد     

__________ 

  )٩٧(  S/PV.5230 ١٩، الصفحة.  

  )٩٨(  S/PV.5230 (Resumption 1) ٢٥، الصفحة.  

ــة احلركــة داخــل      ــدون اســتعادة حري ــاة ب ــل للحي فلســطيين قاب
الضفة الغربية. وعالوة على ذلك، أشـار املتكلمـان إىل أنـه يف    

ــه القــادة اإلســرائيليون بإــاء العنــف    الوقــت  ــذي يطالــب في ال
ــادة    ــإن القـ ــواغل الفلســـطينيني، فـ ــة شـ ــبق ملعاجلـ كشـــرط مسـ
الفلسطينيني جيدون صعوبة يف ضبط تطرف الفلسطينيني دون 
ــدافهم    ــى األفـــق لتحقيـــق أهـ وجـــود احتمـــاالت منظـــورة علـ
ــان      ــا املتكلمـ ــايل، دعـ ــب. وبالتـ ــتقبل القريـ ــروعة يف املسـ املشـ

ــراء فـــك   اجلـــانبني  ــتغالل الـــزخم الـــذي تولـــد مـــن جـ إىل اسـ
االرتبــاط والتصــرف وفقــا اللتزامــات كــل منــهما فيمــا يتعلــق  
خبريطــة الطريــق. ويف اخلتــام، أعلنــا أن االنتخابــات التشــريعية  

 /الثـــاينالفلســـطينية ســـتجرى علـــى النحـــو املقـــرر يف كـــانون 
  .)٩٩(٢٠٠٦  يناير

ان) ، أدىل الــــرئيس (اليابــــ٥٢٧٠ويف ايــــة اجللســــة   
قــام فيــه الــس، يف مجلــة أمــور،      ،)١٠٠(ببيــان باســم الــس  

  يلي:  مبا

أعــــــرب عــــــن تأييــــــده للبيــــــان الصــــــادر يف نيويــــــورك يف    
  البيان؛    عن اموعة الرباعية، املرفق بذلك ٢٠٠٥سبتمرب ل/أيلو  ٢٠

وحــث حكومــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية علــى التعــاون،    
اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف     مها واألطـراف األخـرى املعنيـة، يف    

ــرائيل والســلطة        ــة إس ــا حكوم ــة؛ ودع ــة الرباعي ــان اموع احملــددة يف بي
الفلسطينية إىل جتديد العمل بشكل متواز لتنفيذ التزاماما وفقـا خلريطـة   
ــة فلســطينية         ــة دول ــو إقام ــدم حن ــة مواصــلة إحــراز تق ــة كفال ــق بغي الطري

ــة وتتــ   ــاء، تعــيش   مســتقلة وذات ســيادة ودميقراطي وافر هلــا مقومــات البق
  جنبا إىل جنب مع إسرائيل يف سالم وأمن.  

  
__________ 

  .S/PV.5270و  S/PV.5250انظر   )٩٩(  

)١٠٠(  S/PRST/2005/44. 
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 ٢٠٠٥نوفمرب /تشـــرين الثـــاين ٣٠املقـــرر املـــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥٧١٣(اجللسة 

، املعقـــــــــودتني يف ٥٣١٢و  ٥٢٨٧يف اجللســـــــــتني   
ــرين األو ٢٠ ــوبرل/تشــــــ ــرين  ٣٠و  أكتــــــ ــاينتشــــــ  /الثــــــ

إحــاطتني مــن وكيــل  اســتمع الــس إىل ،)١٠١(٢٠٠٥ نــوفمرب
ــة يف     ــأن احلالــــ ــية بشــــ ــؤون السياســــ ــام للشــــ ــني العــــ األمــــ

  األوسط.    الشرق

ورحب وكيـل األمـني العـام باالتفـاق املتعلـق بالتنقـل         
 والعبور بني السلطة الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية الـذي مت 

ــه يف  بعــد عــدة   ٢٠٠٥نوفمرب /تشــرين الثــاين ١٥التوصــل إلي
تفق الطرفـان علـى مجلـة أمـور، منـها      أشهر من املفاوضات. وا

أن يعاد فتح معرب رفح بني مصر وغزة ويوضع حتـت السـيطرة   
الفلسطينية وخيضع إلشراف بعثة تقيـيم خاصـة باحلـدود تابعـة     
لالحتــاد؛ وأن تعمــل مجيــع املعــابر بــني غــزة وإســرائيل بصــورة  
مســـــتمرة وأن يتـــــوىل االحتـــــاد األورويب رصـــــد االتفاقـــــات 

تأنف تسيري قوافـل احلـافالت والشـاحنات؛    اجلمركية؛ وأن يس
وأن تقوم احلكومة اإلسرائيلية بتخفيف القيود املفروضـة علـى   
ــة إنشــاء      ــة؛ وأن تســتأنف عملي ــة التنقــل يف الضــفة الغربي حري
مينــاء غــزة؛ وأن تتواصــل املناقشــات املتعلقــة مبطــار غــزة. ويف  

  اليوم نفسه، فُتح معرب رفح.

د مـن التحـديات.   ك عـد اومن ناحية أخـرى، ظـل هنـ     
وعلى وجه اخلصوص، تواصـل تشـييد حـاجز الـدفاع وظلـت      
نقاط التفتيش واملستوطنات اإلسرائيلية يمن علـى املشـهد يف   
الضـــفة الغربيـــة. وحـــذر وكيـــل األمـــني العـــام مـــن أن احلالـــة 

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١٠١(
، انظر الفصل السادس، اجلزء الرابع، القسـم بـاء،   ٥٣١٢اجللسة 
قـــــة بــــني جملـــــس األمـــــن وحمكمـــــة  ، بشـــــأن العال١٨احلالــــة  

 .الدولية العدل

ــت       ــا زال ــة م ــزة والضــفة الغربي ــة يف غ االقتصــادية واالجتماعي
يفة يف املنـاطق اخلاضـعة   كئيبة وأن سيادة القانون ما زالت ضع

للسيطرة الفلسطينية، حيث وقعـت مواجهـات مسـلحة عنيفـة     
يف غزة بني الشرطة الفلسطينية ومقـاتلي محـاس. وشـدد أيضـا     
الوكيل األمني العام على أنه ال بد أن تنفذ السلطة الفلسطينية 
إعادة هيكلة سليمة ألجهزا األمنية وأن تتخذ إجراءات ضـد  

ــال العنـــف، يف حـــني جيـــب علـــى  األفـــراد املتـــورطني  يف أعمـ
إسرائيل أن تتوقف عن تعقيـد اجلهـود الراميـة إىل التوصـل إىل     

  حل قائم على وجود دولتني.  

تشـــــــرين  ٣٠، املعقـــــــودة يف ٥٣١٣ويف اجللســـــــة   
ــاينا ــان   ٢٠٠٥نوفمرب /لث ــرئيس (االحتــاد الروســي) ببي ، أدىل ال

  ا يلي:  قام فيه الس، يف مجلة أمور، مب ،)١٠٢(باسم الس

ــذي مت      ــور الـ ــل والعبـ ــاق التنقـ ــب باتفـ ــل إليـــه يف  رحـ  التوصـ
بـــني حكومـــة إســـرائيل والســـلطة     ٢٠٠٥نوفمرب /تشـــرين الثـــاين  ١٥

  رفح؛    الفلسطينية وباملبادئ املتفق عليها فيما يتعلق مبعرب

ــذ أحكــام        ــة لتنفي ــالطرفني أن يتخــذا إجــراءات فوري وأهــاب ب
  صوص عليهـا فيهما.  االتفاقني وفقا للحدود الزمنية املن

ــا حكومـــة إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية إىل        ودعـ
استـئـنـاف العمل بشكل متواز تنفيذا اللتزاماما وفقا خلريطـة  
الطريق، لكفالة مواصلة إحراز تقدم حنو إقامة دولـة فلسـطينية  
دميقراطية ذات سـيادة، تتوافــر لـديها مقومـات البقـاء وتعـيش       

  يل يف سالم وأمن.  جنبا إىل جنب مع إسرائ
  

ــؤرخ     ــرر املــــــــ ــبا ٣املقــــــــ  ٢٠٠٦فرباير ط/شــــــــ

  ): بيان من الرئيس ٥٣٦٥  (اجللسة

ــودتني يف ٥٣٦١و  ٥٣٣٧ ويف اجللســــــــني   ، املعقــــــ
/ كــــانون الثــــاين ٣١ و ٢٠٠٥ديســــمرب ل/كــــانون األو ٢٠

__________ 

)١٠٢(  S/PRST/2005/57. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

925/1582 11-02856 
 

ــاير ــات   ٢٠٠٦ ينـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ــوايل، اسـ ــى التـ ، علـ
السياســية واألمــني  إعالميــة مــن وكيــل األمــني العــام للشــؤون 

  العام املساعد للشؤون السياسية.  

ــاد      ــةً اعتمـ ــة بدايـ ــرز مقـــدما اإلحاطـــات اإلعالميـ وأبـ
هيكل مـنقح للمـنح يف مـؤمتر للجهـات املاحنـة عقـد يف لنـدن،        
وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز دور الســلطة الفلســطينية يف إدارة 

ال سـيما  املعونة. وأعربا أيضا عن قلقهما إزاء احلالة األمنيـة، و 
اســـتمرار الـــتفجريات اإلرهابيـــة الفلســـطينية، وقيـــام إســـرائيل 
بعمليات القتل خارج نطاق القانون والتسـبب بتـدهور األمـن    
الــداخلي الفلســطيين. وباإلضــافة إىل ذلــك، مل يطــرأ أي تغــيري  
ــق مبســألة األنشــطة االســتيطان اإلســرائيلية وتشــييد      فيمــا يتعل

ذكــر مقــدما اإلحاطــات  حــاجز الــدفاع اإلســرائيلي. وأخــريا،
ــيس وزرا    ــل شــارون، رئ ــة أن أريي ء إســرائيل أصــيب  اإلعالمي

ــة وأن  ٢٠٠٦اير ينــــــ/كــــــانون الثاين ٤ يف بســــــكتة دماغيــــ
  أوملرت أصبح رئيسا للوزراء بالنيابة.    إيهود

ومتثــل أحــد التطــورات الرئيســية يف انتخابــات الــس   
ــطي ــريعي الفلسـ ــت يف  التشـ ــيت أجريـ ــاين  ٢٥ين الـ ــانون الثـ  /كـ

ــاير ــازت  ٢٠٠٦ ين ــيت ف ــد.    ، وال ــة املقاع ــا محــاس بأغلبي خالهل
/ كـانون الثـاين   ٣٠باعيـة يف لنـدن يف   اجتمعت اموعـة الر  مث

يناير وأعربت عـن رأيهـا يف أنـه جيـب علـى مجيـع األعضـاء يف        
أي حكومــة فلســطينية مقبلــة االلتــزام بــالالعنف، واالعتــراف  

بقة، مبـا يف ذلـك   بإسرائيل وقبول االتفاقات وااللتزامـات السـا  
خارطة الطريق، وأن أي مساعدة مقدمة مـن املـاحنني سـتكون    
رهنا بالتزام احلكومة الفلسطينية ذه املبادئ. وأخـريا، أعـرب   
مقدما اإلحاطات اإلعالمية عـن أسـفهما لعـدم الوفـاء باملوعـد      
احملــدد يف خريطــة الطريــق للتوصــل إىل تســوية ائيــة للصــراع  

ين، إال أـــا مـــا زالـــت اإلطـــار العـــام  الفلســـطي - اإلســـرائيلي
  .)١٠٣(األوسط  للسالم يف الشرق

ــبا ٣، املعقــــــــودة يف ٥٣٦٥اجللســــــــة  ويف   ط/ شــــــ
، أدىل الــرئيس (الواليــات املتحــدة) ببيــان باســم ٢٠٠٦ فربايــر
  قام فيه الس، يف مجلة أمور، مبا يلي: ،)١٠٤(الس

هنــأ الشــعب الفلســطيين علــى عمليــة االنتخابــات الــيت كانــت    
ــداد      ــا بإعـ ــراف لقيامهـ ــع األطـ ــى مجيـ ــىن علـ ــة؛ وأثـ ــة وآمنـ ــرة ونزيهـ حـ
االنتخابــات وتســيريها، وال ســيما اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات وقــوات 

  األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وعلى الكفاءة املهنية اليت أبدا؛  

وأعرب عن أمله يف أن تظل احلكومة اجلديدة ملتزمـة بتحقيـق     
لفلسـطيين مـن أجـل السـالم وإقامـة دولـة فلسـطني؛        طموحات الشعب ا

ورحــب بتأكيــد الــرئيس عبــاس أن الســلطة الفلســطينية ال تــزال ملتزمــة   
خبريطـة الطريــق واالتفاقـات وااللتزامــات الســابقة بـني الطــرفني وتســوية    

ــرائيلي  ــراع اإلسـ ــطي - الصـ ــل    الفلسـ ــن أجـ ــاوض مـ ــق التفـ ــن طريـ ين عـ
  دولتني؛  إقامة

ــى اهت    ــد علـ ــاد التأكيـ ــايل   وأعـ ــتقرار املـ ــل باالسـ ــه املتواصـ مامـ
ــة، والحــظ أن جهــات ماحنــة رئيســية أشــارت إىل أــا     للحكومــة املؤقت
ستعيد النظـر يف املسـاعدات الـيت سـتقدمها يف املسـتقبل إىل أي حكومـة       
جديدة تابعة للسلطة الفلسطينية مقابل التزام تلـك احلكومـة مببـادئ نبـذ     

اقـات وااللتزامـات السـابقة، مبـا     العنف واالعتراف بإسرائيل وقبول االتف
  فيها خريطة الطريق؛

وذكـــر كـــال الطـــرفني بالتزامامـــا مبوجـــب خريطـــة الطريـــق    
واالتفاقــات احلاليــة، مبــا فيهــا االتفــاق املتعلــق حبريــة التنقــل والوصــول؛    
ودعا كال الطرفني إىل االمتناع عن القيام من جانب واحد بـأي أعمـال   

  متس مسائل الوضع النهائي.  
  

__________ 

 .S/PV.5361و  S/PV.5337انظر   )١٠٣(

)١٠٤(  S/PRST/2006/6. 
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ــبا ٢٨املـــــــداوالت الـــــــيت دارت يف    فرباير ط/شـــــ

ــارس ر/آذا ٣٠ و ــتان  ٢٠٠٦مـــ  ٥٣٨١(اجللســـ

  )  ٥٤٠٤  و

، املعقـــــــــودتني يف ٥٤٠٤و  ٥٣٨١يف اجللســـــــــتني   
ــبا ٢٨ ــارس ر/آذا ٣٠فرباير و ط/شـ ــوايل،   ٢٠٠٦مـ ــى التـ علـ

استمع الس إىل إحاطتني إعالميتني أدىل ما املنسـق اخلـاص   
ســط واألمــني العــام املســاعد     لعمليــة الســالم يف الشــرق األو  

للشؤون السياسية بشأن آخر التطـورات يف املنطقـة. ومل يـدل    
  بأي بيانات أخرى خالل هاتني اجللستني.  

ــة        ــتني أن حكومـ ــاطتني اإلعالميـ ــدما اإلحـ ــاد مقـ وأفـ
جديــدة قــد شــكلت يف األرض الفلســطينية احملتلــة، يف أعقــاب 

منظمـة محـاس   ’’االنتخابات األخرية. وكانت احلكومة بقيادة 
، اليت ما زالت ملتزمـة بتـدمري إسـرائيل. ويف وقـت     ‘‘اإلرهابية

الحــق، أوقفــت إســرائيل حتويــل مــدفوعات اجلمــارك وضــريبة 
ــن أن      ــرغم م ــى ال القيمــة املضــافة إىل الســلطة الفلســطينية، عل
رئيس السلطة الفلسطينية، حممود عباس، طلب مـن محـاس أن   

لرئاسة الفلسـطينية. وأفـاد   توائم برناجمها السياسي مع برنامج ا
أيضــــا مقــــدما اإلحــــاطتني اإلعالميــــتني بشــــأن االنتخابــــات 

  اإلسرائيلية اليت شهدت جناح حزب كادميا اجلديد.  

وتضــمنت التطــورات الســلبية خــالل الفتــرة املشــمولة   
ا حــدوث زيــادة يف أعمــال العنــف، بــالتقرير مجلــة أمــور، منــه

، وتصـــعيد ســـيما اهلجمـــات الصـــاروخية علـــى إســـرائيل     ال
وانتشـــار  ؛)١٠٥(عســـكري إســـرائيلي يف نـــابلس وغـــزة وأرحيـــا

العوائــق املاديــة الــيت تعتــرض تنقــل الفلســطينيني داخــل الضــفة  
الغربيـــة؛ وإغـــالق معـــرب كـــارين إىل غـــزة، ممـــا عمـــق األزمـــة  

__________ 

غارة عسكرية إسرائيلية يف مدينة أرحيا يف الضـفة الغربيـة،    خالل  )١٠٥(
، S/PV.5404اختطفــت إســرائيل ســتة فلســطينيني معــتقلني (انظــر 

 .)١٠الصفحة 

ــد      ــرورة أن تعيـ ــى ضـ ــريا علـ ــددا أخـ ــزة. وشـ ــانية يف غـ اإلنسـ
     ــيم موقفهــا بشــأن مبــادئ ا ــة الفلســطينية تقي موعــة احلكوم

الرباعية وأضـافا أنـه ينبغـي البحـث اجلـدي يف االهتمـام الـذي        
أعرب عنه كل من رئيس وزراء إسرائيل والـرئيس الفلسـطيين   

  .)١٠٦(بإجراء مفاوضات

ــة    ــ٥٤٠٤ويف اجللســـــــــ ر/ آذا ٣٠ودة يف ، املعقـــــــــ
أدىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس،  ،)١٠٧(٢٠٠٦ مــــارس

ويب)، وإســرائيل، وكــذلك ممثلــو النمســا (باســم االحتــاد األور  
ولبنــــان، وماليزيــــا (باســــم حركــــة بلــــدان عــــدم االحنيــــاز)، 
واجلمهوريــة العربيــة الســورية، واإلمــارات العربيــة املتحــدة،      
واليمن (باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي)، واملراقـب الـدائم عـن    
فلســطني، والــرئيس بالنيابــة للجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب       

  لة للتصرف.  الفلسطيين حلقوقه غري القاب

وأشار ممثـل فلسـطني إىل أن إسـرائيل قامـت بتكثيـف        
حماوالــا األحاديــة اجلانــب لتعــيني حــدودها، ودعــا اتمــع       
الــدويل إىل رفــض تلــك اإلجــراءات، وال ســيما خطــة منطقــة   

، اليت من شـأا أن تعـزل القـدس    “E-1”املشروع االستيطاين 
ر إىل أن األرض الشرقية عن الضفة الغربية. وأضاف أنـه بـالنظ  

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية تشكل كيانا إقليميـا  
واحدا، فينبغي أن تظل خاضعة التفاقية جنيف الرابعة بـالرغم  
ــى       ــد عل ــن غــزة. وكــرر التأكي ــن االنســحاب اإلســرائيلي م م
االلتزام الذي تعهد به الرئيس عبـاس بالوفـاء بكـل االلتزامـات     

ــات الــــيت وق  نظمــــة التحريــــر الفلســــطينية،   عتــــها مواالتفاقــ
__________ 

 .S/PV.5404و  S/PV.5381انظر   )١٠٦(

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــات الــيت دارت     )١٠٧(
خالل هـذه اجللسـة، انظـر الفصـل الثالـث، اجلـزء األول، القسـم        

، بشــأن طلبــات توجيــه الــدعوات الــيت رفضــت      ٢دال، احلالــة 
 .تتخذ إجراءات بشأا مل  أو
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ىل حـــل ســـلمي للـــرتاع. وأخـــريا،    ذلـــك بالتوصـــل إ  يف مبـــا
يتعلق باحلالة االقتصـادية يف األرض الفلسـطينية، قـال إنـه      فيما

يــرى أن الشــعب الفلســطيين ينبغــي أال يعاقــب ملمارســة حقــه   
ت، وأن إســــرائيل ينبغــــي أن تفــــرج الــــدميقراطي يف التصــــوي

لســــطينية وأن تلتــــزم باتفــــاق ية الفاملــــدفوعات الضــــريب عــــن
  .)١٠٨(والعبور  التنقل

وأكــد ممثــل إســرائيل أن الفلســطينيني انتخبــوا منظمــة    
ــد      ــه ضـ ــلة كفاحـ ــدويل إىل مواصـ ــع الـ ــا اتمـ ــة. ودعـ إرهابيـ
اإلرهــاب، وأوضــح أن اإلغــالق األخــري ملعــرب كــارين كــان        
ضــروريا بســبب التهديــدات اإلرهابيــة. وشــدد أيضــا علــى أن  

تكن متلـك سـوى خيـار التـدخل يف أعقـاب البيـان        إسرائيل مل
الذي أصدرته محـاس بشـأن عزمهـا علـى إطـالق سـراح عـدد        
من اإلرهابيني من سـجن أرحيـا. ويف اخلتـام، وجـه االنتبـاه إىل      

‘‘ حمــور اإلرهــاب’’اخلطــر املســتمر الــذي حييــق بإســرائيل مــن 

ــران اإلســـالمية     ــة إيـ ــالف بـــني مجهوريـ ــألف مـــن حتـ الـــذي يتـ
ــ ــة  واجلمهوريــــ ــات اإلرهابيــــ ــورية واملنظمــــ ــة الســــ ة العربيــــ

  .)١٠٩(الفلسطينية

زت املــداوالت علــى اســتجابة اتمــع الــدويل      وركّــ  
ســيما فيمــا إذا كــان ينبغــي   النتخــاب محــاس يف فلســطني، ال 

للمجتمع الدويل أن يواصل تقدمي املسـاعدة املاليـة إىل السـلطة    
منظمـة   الفلسطينية حىت وإن أقر الكثري من البلدان بـأن محـاس  

إرهابية. وشدد العديـد مـن املـتكلمني علـى أن اتمـع الـدويل       
ــادئ       ــزام مبب ــادة محــاس االلت ــدة بقي ــة اجلدي ــن احلكوم ــع م يتوق
ــى أي     ــتطبق علـ ــيت سـ ــايري الـ ــفها املعـ ــة بوصـ ــة الرباعيـ اموعـ

__________ 

)١٠٨(  S/PV.5404 ١١-٧، الصفحات. 

 .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٩(

وأكـــد  .)١١٠(الفلســـطينية مســـاعدة ماليـــة تقـــدم إىل احلكومـــة
حـاف معاقبـة   متكلمون كثريون آخرون أنه سـيكون مـن اإلج  

الشعب الفلسطيين على خياره الـدميقراطي وأنـه يلـزم مواصـلة     
ــة  ــة الدولي ــق   .)١١١(تقــدمي املعون ــدامنرك إن طرائ ــة ال وقالــت ممثل

واقتـرح ممثـل    ،)١١٢(تقدمي املسـاعدة الدوليـة حتتـاج إىل البحـث    
االحتاد الروسي التركيز على بذل جهود مشتركة إلنشـاء آليـة   

 .)١١٣(اعدة املقدمــة مــن املــاحنني لكفالــة الرصــد املوثــوق للمســ 

وشدد ممثال الواليات املتحدة واململكة املتحدة، من جانبـهما،  
ــان بكفالــة اســتمرار إيصــال        ــى أن بلــديهما مــا زاال ملتزم عل
املعونـة اإلنسـانية، وأن علـى اتمـع الـدويل أن يكـون متأكـدا        

  .)١١٤(متاما من أن التمويل ال يستخدم يف دعم اإلرهاب

املـتكلمني تقريبـا عـن تأييـدهم خلريطـة       وأعرب مجيـع   
ــتئناف     ــرفني باسـ ــام الطـ ــرورة قيـ ــى ضـ ــددوا علـ ــق، وشـ الطريـ
ــا، وكــذلك      ــل ماليزي ــام ممث ــا ميكــن. وق املفاوضــات بأســرع م

__________ 

 ١٩(اليونــان؛ بــريو)؛ والصــفحة    ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )١١٠(
(مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة)؛     ٢٠(الواليات املتحـدة)؛ والصـفحة   

ــاد الروســي)؛ والصــفحة    ٢٢والصــفحة  (الــدامنرك)؛  ٢٥(االحت
(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٩(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة ٢٧لصــفحة وا

ــا)؛ والصــفحة   ٣٠ (اململكــة  ٣٢(فرنســا)؛ والصــفحة   ٣١(غان
 .(النمسا) ٢٩(األرجنتني)؛ والصفحة  ٣٤املتحدة)؛ والصفحة 

(اجلمهوريـة   ١٥(لبنـان)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(
ــة الســورية)؛ والصــفحة    ــة ترت ٢٠العربي انيــا املتحــدة)؛  (مجهوري

ــر)؛  ٢٣(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحة  ٢٢والصــــفحة  (قطــ
(الصـني) ؛ والصـفحة    ٢٦(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ٢٥والصفحة 

ــفحة   ٢٧ ــلوفاكيا)؛ والصــ ــفحة   ٢٩(ســ ــان)؛ والصــ  ٣٠(اليابــ
ــفحة  ــا)؛ والصــ ــفحة  ٣١(غانــ ــا)؛ والصــ ــة  ٣٢(فرنســ (اململكــ
النمسـا)؛  ( ٣٨(األرجنتني)؛ والصـفحة   ٣٤املتحدة)؛ والصفحة 

 .(اليمن) ٣٩؛ والصفحة 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(

 .، على التوايل٣٢و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٤(
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الـــرئيس بالنيابـــة للجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين 
حلقوقه غري القابلة للتصرف، بدعوة الـس إىل محـل إسـرائيل    

قيق هدفهما املعلن منذ زمن طويـل واملتمثـل   وفلسطني على حت
  .)١١٥(يف إجياد تسوية ائية عادلة ودائمة وشاملة

وأخريا، دعت أغلبية املـتكلمني إسـرائيل إىل االمتنـاع      
ة اجلانـب تنتـهك خارطـة الطريـق،     عن اختـاذ أي تـدابري أحاديـ   

سيما عمليـات القتـل خـارج نطـاق القضـاء وتشـييد جـدار         ال
وطنات. حـــىت أن بعـــض املـــتكلمني   ملســـتالـــدفاع وتوســـيع ا 

 .)١١٦(جملـــس األمــن إىل ممارســـة الضــغط علـــى إســـرائيل   دعــا 

ــري ــاب      غــ ــا اإلرهــ ــجب أيضــ ــتكلمني شــ ــن املــ ــددا مــ أن عــ
  .)١١٧(الفلسطيين

  
 ن/نيســــــــــا ١٧ت يف املــــــــــداوالت الــــــــــيت دار   

  )  ٥٤١١(اجللسة  ٢٠٠٦  أبريل

 ن/نيســـــــا ١٢و  ١١و  ١٠ رســـــــائل مؤرخـــــــة يف  

يس جملــس األمــن، طلــب ممثلــو  موجهــة إىل رئــ ٢٠٠٦ أبريــل
البحرين (بصفته رئيس اموعة العربية وباسـم جامعـة الـدول    
العربيــة)، والــيمن (باســم منظمــة املــؤمتر اإلســالمي)، وماليزيــا  
(بصــفته رئــيس مكتــب تنســيق حركــة بلــدان عــدم االحنيــاز)،  
ــة للمجلـــس للنظـــر يف التطـــورات    علـــى التـــوايل، عقـــد جلسـ

ــة ويف ا .)١١٨(ينية احملتلـــــةاألخـــــرية يف األرض الفلســـــط جللســـ
__________ 

ــة  ٤٣(ماليزيــا)؛ والصــفحة  ٤٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )١١٥( (اللجن
 .القابلة للتصرف)  املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري

(اجلمهوريـة   ١٦(لبنـان)؛ والصـفحة    ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(
ــفحة    ــورية)؛ والصــ ــة الســ ــفحة   ٢٥العربيــ ــر)؛ والصــ  ٣٦(قطــ

 .(اليمن) ٣١(اإلمارات العربية املتحدة)؛ ؛ والصفحة 

ــا)؛ والصــفحة   ٣٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )١١٧( (فرنســا)؛  ٣١(غان
رجنــتني)؛ (األ ٣٤ (اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة ٣٢والصــفحة 
 .(ماليزيا) ٤٠(النمسا)؛ والصفحة  ٣٨والصفحة 

)١١٨(  S/2006/227  وS/2006/239  وS/2006/240على التوايل ،. 

اسـتجابة لتلـك    ٢٠٠٦أبريل ن/نيسا ١٧، املعقودة يف ٥٤١١
ــات ــا أعــاله يف     ،)١١٩(الطلب ــس الرســائل املشــار إليه أدرج ال

  جدول أعماله.  

وأدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء الـــس، باإلضـــافة إىل    
 ،اإلسـالمية)  - مجهوريـة ( وإيـران  وإندونيسيا، ،ممثلي إسرائيل

 العربيـة  واجلمهوريـة  واجلزائر، وتركيا، والبحرين، تان،وباكس

ــورية، ــال الســ ــة( وفرتويــ ــة)البولي - مجهوريــ ــا، ،فاريــ  وكوبــ

ــا، ــر، وماليزيـ ــة ومصـ ــة واململكـ ــعودية، العربيـ ــا، السـ  والنمسـ

ــيمن، ــب وال ــدائم واملراق ــيس لفلســطني، ال ــة ورئ ــة اللجن  املعني

ــه الفلســطيين الشــعب مبمارســة ــة غــري حلقوق  ف،للتصــر القابل

  .  العربية الدول جلامعة الدائم واملراقب

ــرب ممثـــ    ــس    وأعـ ــف ألن الـ ــن األسـ ــطني عـ ل فلسـ
يتمكن من اعتماد بيان رئاسـي بشـأن العنـف يف املنطقـة يف      مل

أعـرب عـن اسـتيائه مـن أن إسـرائيل       مث .)١٢٠(األسبوع السـابق 
ضــد الشــعب الفلســطيين وكثفتــها  واصــلت محلتــها العســكرية

لـــدويل، طـــوال الشـــهر املاضـــي. وأورد ينتـــهك القـــانون ا مبـــا
تفاصــيل حــاالت العــدوان األخــرية مبــا يف ذلــك قيــام إســرائيل  

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١١٩(
هذه اجللسـة، انظـر الفصـل السـادس، اجلـزء الرابـع، القسـم بـاء،         

، بشــأن العالقــة بــني جملــس األمــن وحمكمــة العــدل       ١٨احلالــة 
الدوليـة؛ والفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء األول، القسـم بـاء، احلالـة         

 من ميثاق األمم املتحدة. ٢من املادة  ٤، بشأن الفقرة ٤

أعرب أيضا العديد من املتكلمني عن اسـتيائهم مـن فشـل حماولـة       )١٢٠(
 ١١، الصــفحة S/PV.5411الــس اعتمــاد بيــان رئاســي: انظــر     

 ٢١(فرنســــــا)؛ والصــــــفحة   ١٣(األرجنــــــتني)؛ والصــــــفحة  
(اجلزائــر)؛  ٣٣)؛ والصــفحة (الصــني ٢٦(الكونغــو)؛ والصــفحة 

(اجلمهوريـــة العربيـــة   ٣٨(مصـــر)؛ والصـــفحة   ٣٤والصـــفحة 
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصـفحة   ٤١السورية)؛ والصفحة 

زويال البوليفاريـــة)؛ ـ(مجهوريـــة فنــ  ٤٦(كوبــا)؛ والصــفحة    ٤٥
(اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه   ٤٧والصفحة 

 .(جامعة الدول العربية) ٤٩تصرف)؛ والصفحة غري القابلة لل
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بإطالق صواريخ استهدفت جممع رئـيس السـلطة الفلسـطينية،    
حممود عباس. وفند حجة إسرائيل اليت تقول إن هذه األعمـال  
ال تعدو كوا ردا علـى العنـف اآليت مـن فلسـطني؛ قـائال إـا       

حلاق أقصى قـدر مـن اآلالم باملـدنيني. ويف اخلتـام،     دف إىل إ
ذكّر الس بأن الرئيس عباس كان يدين اهلجمـات اإلرهابيـة   

  .)١٢١(ودعا الس إىل التصرف حبزم من أجل وقف إسرائيل

ــذي        ــى اخلطــر ال ــه عل ــن جانب ــل إســرائيل م وركــز ممث
يشكله اإلرهاب الفلسـطيين علـى إسـرائيل، وأكـد مـن جديـد       

يتنـازل عـن سـالمة مواطنيـه. وحـث الـس علـى         أن بلده لـن 
  .)١٢٢(اختاذ إجراءات ملنع عملية القتل القادمة

ــات املتحــدة عــن أســفه الشــديد        ــل الوالي وأعــرب ممث
لقيام محاس، علـى الـرغم مـن أـا تشـكل جـزءا مـن احلكومـة         
الفلسطينية، بالثناء على التفجري االنتحاري الذي وقـع مـؤخرا   

ــار إىلأبيــــــب يف تــــــل ــادر يف ، وأشــــ ــان صــــ  ر/آذا ٣٠ بيــــ

عن اموعة الرباعية أعربت فيه عن القلق مـن   ٢٠٠٦ مارس
أن احلكومـــة الفلســـطينية مل تكـــن قـــد التزمـــت بعـــد مببـــادئ   
اموعــة الرباعيــة. وأضــاف أنــه جيــب علــى األمــم املتحــدة أن 

ــوازن ألن القــرارات غــري    ــى أداء دورهــا املت ــة  تبقــي عل املتوازن
ة وقدرا على أن تكون وسيطا نزيهـا.  تقوض مصداقية املنظم

وأشار أيضا إىل عزم بلـده إدارة املسـاعدات اإلنسـانية املقدمـة     
إىل الشــعب الفلســطيين مــن خــالل أطــراف فاعلــة غــري تابعــة    

  .)١٢٣(للسلطة الفلسطينية

وأعرب عدد كبري من املتكلمني عن القلق إزاء احلالـة    
عــوم إســرائيل اإلنســانية يف األراضــي الفلســطينية، وكــرروا د

__________ 

)١٢١(  S/PV.5411 ٧-٤، الصفحات. 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٢(

 .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٣(

ــطينية.    ــارك الفلسـ ــرائب واجلمـ ــوال الضـ ــد أمـ إىل وقـــف جتميـ
وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل أن تقـدمي املعونـة اإلنسـانية إىل    
الســــلطة الفلســــطينية ينبغــــي أن يتواصــــل بــــدون أفضــــليات  

ــية ــى وجــه اخلصــوص       ،)١٢٤(سياس ــل باكســتان عل وحــث ممث
     ـا علـى زيـادة مسـاعداغـري أن   .)١٢٥(ااألمم املتحـدة ووكاال

ممثال فرنسا والنمسـا (باسـم االحتـاد األورويب) قـاال إن املعونـة      
اإلنسانية األوروبيـة املقدمـة إىل الفلسـطينيني ستسـتمر، ولكـن      
املساعدة املباشرة يف جمال امليزانية علقت بصورة مؤقتـة إىل أن  
يتم حتديـد قنـوات بديلـة. وسـيجري اسـتعراض هـذه السياسـة        

وء موقـــف احلكومـــة الفلســـطينية جتـــاه بصـــورة دوريـــة يف ضـــ
وأكـــــد ممـــــثال الـــــدامنرك  .)١٢٦(مبـــــادئ اموعـــــة الرباعيـــــة

املتحدة ضرورة كفالة عـدم توجيـه التمويـل لتحقيـق      واململكة
  .)١٢٧(أغراض إرهابية

وأدان معظــم املــتكلمني الــتفجري اإلرهــايب الــذي وقــع    
ــنفس.    )١٢٨(يف تــل أبيــب ودعــوا الطــرفني إىل ممارســة ضــبط ال

 ناشدت أيضا أغلبية أعضاء الس الطرفني االمتنـاع  ويف حني
ــة     ــى نتيجـ ــبقا علـ ــم مسـ ــن أن حتكـ ــراءات ميكـ ــاذ إجـ ــن اختـ عـ
مفاوضات الوضع النهائي، دعت أغلبيـة الـدول غـري األعضـاء     
ــعيدها    الـــس إىل الضـــغط علـــى إســـرائيل لتوقـــف فـــورا تصـ

__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(

 .(النمسا) ٣٢(فرنسا)؛ والصفحة  ١٣ص  املرجع نفسه،  )١٢٦(

(اململكـة   ٢٢(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٧(
 .املتحدة)

املمثلون الذين مل يدينوا اهلجوم اإلرهـايب إدانـة صـرحية هـم ممثلـو        )١٢٨(
 ،والبحــــرين ،اإلســــالمية) -وإيــــران (مجهوريــــة   ا،إندونيســــي

 -وفرتويــال (مجهوريــة ة، وريواجلمهوريــة العربيــة الســ ،واجلزائــر
 ،واململكة العربيـة السـعودية   ،ومصر ،وكوبا ،وقطر ،البوليفارية)

 .واليمن (باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي)
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العسـكري، وعمليـات القتـل خـارج نطـاق القضـاء الـيت تقـوم         
ها االســتيطاين وبناءهــا اجلــدار العــازل، نظــرا ألن  ــا، ونشــاط

هـــذه التـــدابري ختـــالف القـــانون الـــدويل. ودعـــا أيضـــا معظـــم   
املـــتكلمني الـــس واموعـــة الرباعيـــة إىل االضـــطالع بـــدور 

  السالم.    داعم يف مساعدة الطرفني على استئناف مفاوضات
  

أبريل ن/نيســـــــا ٢٤املـــــــداوالت الـــــــيت دارت يف   

ــايور/أيا ٢٤ و ــه ن/حزيرا ٢١و  مــــ  ٢٠٠٦يونيــــ

  )  ٥٤٧٢و  ٥٤٤٣و  ٥٤١٩(اجللسات 

، املعقـــودة ٥٤٧٢و  ٥٤٤٣و  ٥٤١٩يف اجللســـات   
 ن/حزيـــــــرا ٢١مـــــــايو و ر/أيا ٢٤أبريل و ن/نيســــــا  ٢٤يف 

اســتمع الــس إىل إحاطــات  ،)١٢٩(علــى التــوايل ٢٠٠٦ يونيــه
ــة الســالم يف الشــرق     ــة أدىل مــا املنســق اخلــاص لعملي إعالمي

يـل األمـني العـام للشـؤون السياسـية بشـأن آخـر        األوسط ووك
  التطورات يف املنطقة.  

وأفاد مقدما اإلحاطات اإلعالمية مبعلومات عن عـدد    
مــــن التطــــورات املــــثرية للقلــــق. فــــأوال، امتنعــــت احلكومــــة 
ــة.      ــادئ اموعــة الرباعي ــزام مبب ــدة عــن االلت الفلســطينية اجلدي

ملباشـــر ونتيجــة لـــذلك، ســـحب مــاحنون رئيســـيون دعمهـــم ا  
للسلطة الفلسطينية، ومل تكن السلطة، اليت كانت تواجه أزمـة  
ــة      ــات مــوظفي اخلدم ــى صــرف مرتب ــادرة عل ــة، ق ــة عميق املالي
املدنيــة وقــوات األمــن أو تــوفري اخلــدمات األساســية للســكان. 
وأدى اســـتمرار إســـرائيل يف احتجـــاز العوائـــد الضـــريبية الـــيت  

إىل زيادة تفاقم احلالـة.  حتصلها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية 
ومتثلت نتيجة أخرى يف تسـمية إسـرائيل احلكومـة الفلسـطينية     

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١٢٩(
، انظر الفصل السادس، اجلزء الرابع، القسـم بـاء،   ٥٤٧٢اجللسة 
قـــــة بــــني جملـــــس األمـــــن وحمكمـــــة  العال ، بشـــــأن١٨احلالــــة  

 .الدولية العدل

ــا’’ ــا إرهابي ــا، تواصــلت   ‘‘ كيان ورفضــها التعامــل معهــا. وثاني
عمليات اإلغالق اإلسرائيلية. ومل حتترم إسرائيل اتفـاق التنقـل   

يتعلـــق بفـــتح معـــرب رفـــح إىل غـــزة.      والعبـــور باســـتثناء مـــا  
ــرية األنشــطة االســتيطانية   وباإلضــافة إىل ذلــ  ك، تســارعت وت

وبنــاء احلــاجز اإلســرائيلي. وثالثــا، كانــت احلالــة اإلنســانية يف  
ــة     ــددت تلبيـ ــال. وحـ ــغل البـ ــزال تشـ ــطينية ال تـ األرض الفلسـ
االحتياجــات األساســية للفلســطينيني بوصــفها حتــديا رئيســيا،   
وأعربت اجلهات املاحنة الدولية عن رغبتها يف تقـدمي املسـاعدة   

ــذلك، صــادق   إىل ــة يف   الشــعب. ونتيجــة ل ــة الرباعي ت اموع
علــى آليــة دوليــة مؤقتــة اســتحدثها  ٢٠٠٦يونيــه ن/حزيرا ١٧

االحتـــاد األورويب لتيســـري تقـــدمي املســـاعدات القائمـــة علـــى      
االحتياجات مباشرة إىل الشـعب الفلسـطيين، دون املـرور عـرب     

ا. الســلطة الفلســطينية. ورابعــا، كــان العنــف ال يــزال مســتمر  
وأفاد مقـدما اإلحاطـات اإلعالميـة مبعلومـات عـن الـتفجريات       
اإلرهابية الفلسطينية، الـيت حتمـل إسـرائيل السـلطة الفلسـطينية      
املسؤولية عنها على الرغم من اإلدانات املتكـررة الـيت أدىل ـا    
الـرئيس عبــاس. وإمجـاال، كانــت احتمــاالت حتقيـق حــل قــائم    

يطـــة الطريـــق يف خـــالل تنفيـــذ خرعلـــى وجـــود دولـــتني مـــن 
  حدودها.    أدىن

  
): ٥٤٨٨يوليــه ( اجللســة ز/متو ١٣املقــرر املــؤرخ   

  رفض مشروع قرار  

 ٢٠٠٦يونيــــــه ن/حزيرا ٢٩برســــــالتني مــــــؤرختني   
موجهتني إىل رئيس جملس األمن، طلـب ممثـل اجلزائـر (بصـفته     
رئــيس جمموعــة الــدول العربيــة وباســم جامعــة الــدول العربيــة) 

ريــة للمجلــس للنظــر يف احلالــة يف  وممثــل قطــر عقــد جلســة فو 
األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشـرقية، مبـا يف ذلـك    

ــطينيني    ــدنيني الفلســ ــد املــ ــرائيلية ضــ ــات اإلســ  .)١٣٠(املمارســ
__________ 

)١٣٠(  S/2006/458  وS/2006/462على التوايل ،. 
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 ٢٠٠٦يونيــه ن/حزيرا ٣٠املعقــودة يف ، ٥٤٨١اجللســة  ويف
استجابة هلذين الطلـبني، أدرج جملـس الرسـالتني املشـار إليهمـا      

وأدىل ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس،      جدول أعماله.أعاله يف 
ــو األردن  ــذلك ممثلــ ــرائيل، ،وكــ ــياوإ وإســ ــرانندونيســ  ، وإيــ

 واجلماهرييــة واجلزائــر، وباكســتان، ،اإلســالمية) -مجهوريــة (

 أفريقيـا،  وجنـوب  السورية، العربية واجلمهورية الليبية، العربية

 ولبنـان،  وكوبـا،  ،)األفريقيـة  الـدول  جمموعة باسم( وزمبابوي

 ومصــــر، ،)االحنيـــاز  عــــدم بلـــدان  حركــــة باســـم ( وماليزيـــا 

 والنمســا  ، والنــرويج،بيــة الســعودية العر واململكــة واملغــرب،

 املســـاعد العـــام واألمـــني والـــيمن، ،)األورويب االحتـــاد باســـم(

  .)١٣١(لفلسطني الدائم واملراقب السياسية، للشؤون

      لـس  ووجهت الرئيسـة (الـدامنرك) يف البدايـة انتبـاه ا
إىل رسالتني من ممثل إسرائيل يبلغ فيهما عـن تسـلل قامـت بـه     

 ٢٠٠٦يونيـــه ن/حزيرا ٢٥ األرض اإلســـرائيلية يف محـــاس إىل
وأدى إىل مقتل جنديني إسرائيليني واختطـاف العريـف غـيالد    
شــاليت، باإلضــافة إىل اســتمرار إطــالق صــواريخ القســام مــن  

ــت إســرائيل عــن ا     ــى إســرائيل. وأعرب ســتيائها قطــاع غــزة عل
ــاط     ــك االرتبــ ــذ فــ ــاب منــ ــدة لإلرهــ ــزة إىل قاعــ ــول غــ لتحــ
اإلســرائيلي، وحــددت أن إســرائيل ســتتخذ مجيــع اإلجــراءات  

  .)١٣٢(الالزمة لإلفراج عن العريف شاليت

ووجهــت الرئيســة االنتبــاه أيضــا إىل رســالة مــن ممثــل    
ــام طــائرات      ــة الســورية تتضــمن اســتنكار قي ــة العربي اجلمهوري

ــا  ــرائيلية بـ ــكرية إسـ ــورية يف  عسـ ــواطئ السـ ــوق الشـ لتحليق فـ
__________ 

دعــي أيضــا ممثــل اهلنــد ورئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب      )١٣١(
حلقوقه غري القابلة للتصرف إىل املشـاركة ولكنـهما مل    الفلسطيين

 .يدليا بأي بيان

 ٢٩و  ٢٦، املؤرختــــان S/2006/463و  S/2006/436الرســــالتان   )١٣٢(
 .، على التوايل٢٠٠٦يونيه /حزيران

ــه ن/حزيرا ٢٨ ــانون    ٢٠٠٦يوني ــهاكا للق ــاره يشــكل انت باعتب
ــد    ــربر ضــ ــري مــ ــتفزازا غــ ــدويل واســ ــة   الــ ــة العربيــ اجلمهوريــ

وإىل رســالتني مــن القائمــة باألعمــال بالنيابــة      ،)١٣٣(الســورية
 ٢٨لـس بقيـام إسـرائيل يف    للبعثة املراقبة الدائمـة تعلـم مـا ا   

ــه ن/حزيرا ــري     ٢٠٠٦يوني بشــن هجــوم عســكري جــوي وب
ضخم على قطـاع غـزة، واإلغـارة علـى عـدة مـدن يف األرض       

فلســطينيا،  ٦٤الفلسـطينية احملتلـة، واختطــاف مـا ال يقــل عـن     
وتــدعو إىل تقــدمي اإلســرائيليني الــذين ارتكبــوا جــرائم احلــرب  

  .)١٣٤(هذه إىل العدالة

ــة العامــة املســاعدة للشــؤون السياســية      وقــدمت األمين
ومات عن التوغل الـذي قـام بـه جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي       معل

ــة، واعتقــال مســؤولني مــن الســلطة     يف غــزة، والغــارات اجلوي
ــوائي     ــالق العشـ ــم، واإلطـ ــتبه ـ ــددين مشـ ــطينية ومتشـ الفلسـ
للصـــواريخ مـــن غـــزة. وأصـــرت علـــى ضـــرورة أن تتصـــرف  
الســلطة الفلســـطينية لوقــف اهلجمـــات الصــاروخية، ولكنـــها    

ه ال جيوز أن يـدفع املـدنيون الفلسـطينيون    شددت أيضا على أن
مثـــن أعمـــال املتشـــددين. وأضـــافت أن جهـــودا دوليـــة تبـــذهلا 
األردن وفرنســا ومصــر لتــأمني اإلفــراج عــن العريــف شــاليت   

  .)١٣٥(وأن ال شيء يربر احتجاز الرهائن

ورأى ممثــل فلســطني أن العمليــة اإلســرائيلية كانــت       
ــف شــاليت ألن نطــاق     ــل أســر العري ــدبرة قبي اهلجــوم كــان   م

يسـتلزم التحضــري. وقــال إن الــرئيس عبــاس يعمــل جاهــدا مــن  
أجل تأمني اإلفراج عـن اجلنـدي. وقـال إن علـى الـس إدانـة       
ــدعوة إىل الوقــف الفــوري لألعمــال     العــدوان اإلســرائيلي، وال

__________ 

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٩، املؤرخة S/2006/459الرسالة   )١٣٣(

 ٢٩و  ٢٨، املؤرختــــان S/2006/460و  S/2006/443الرســــالتان   )١٣٤(
 .، على التوايل٢٠٠٦يونيه /حزيران

)١٣٥(  S/PV.5481  ٥-٣، الصفحات. 
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ــدعوة إىل انســـحاب       ــدويل، والـ ــال القـــانون الـ ــة وامتثـ القتاليـ
ويل الســــلطة  القــــوات اإلســــرائيلية، واإلفــــراج عــــن مســــؤ    

لضـــــــغط علـــــــى األطـــــــراف الســـــــتئناف  الفلســـــــطينية، وا
  .)١٣٦(السالم  عملية

وأعرب ممثل إسرائيل عـن اسـتيائه مـن حتـول غـزة إىل        
ــاس       ــة محـ ــاط حكومـ ــجعه بنشـ ــذي تشـ ــاب الـ ــدة لإلرهـ قاعـ
املنتخبـة، ومـن اسـتمرار شـن اهلجمـات اإلرهابيـة علـى الــرغم        

ريخ من ضبط النفس من جانب إسرائيل إزاء اهلجمـات بصـوا  
  .)١٣٧(القسام

ــة       ــق إزاء احلالـ ــن القلـ ــتكلمني عـ ــة املـ ــت أغلبيـ وأعربـ
الراهنة، وطلبوا مـن كـال الطـرفني ممارسـة ضـبط الـنفس. غـري        
أن مجيـــع ممثلـــي الـــدول غـــري األعضـــاء تقريبـــا، باإلضـــافة إىل  

اجلزائر، استنكروا اهلجمات اإلسرائيلية ضد الفلسـطينيني   ممثل
العربيـــة الســـورية الـــذي  وانتـــهاك اـــال اجلـــوي للجمهوريـــة

ــى      ــرائيل علـ ــار إسـ ــس إىل إجبـ ــوا الـ ــؤخرا. ودعـ ــدث مـ حـ
ــف ــورا التوق ــتكلمني، وبعــض      .)١٣٨(ف ــؤالء امل ــع ه ــر مجي وذك

يكــن متناســبا  املــتكلمني اآلخــرين، أن العــدوان اإلســرائيلي مل 
ــعب       ــروري للشـــ ــري ضـــ ــا غـــ ــا مجاعيـــ ــكل عقابـــ ــه شـــ وأنـــ

ــزو اإلســرائ    .)١٣٩(الفلســطيين ــبعض أكــد أن الغ يلي حــىت أن ال
__________ 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٦(

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٧(

(مجهوريـة   ٢٥(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٨(
 ٣١(مصــــر)؛ والصــــفحة  ٢٧صــــفحة إيــــران اإلســــالمية)؛ وال

(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصـفحة   ٣٢(اليمن)؛ والصفحة 
ــفحة   ٣٤ ــا)؛ والصــ ــة)؛   ٣٤(كوبــ ــة الليبيــ ــة العربيــ (اجلماهرييــ

ــا)؛   ٣٧(إندونيســيا)؛ والصــفحة   ٣٦والصــفحة  ــوب أفريقي (جن
(املغـرب)؛ والصـفحة    ٣٩(باكستان)؛ والصـفحة   ٤١والصفحة 

 .السعودية)  (اململكة العربية ٤٢حة (زمبابوي)؛ والصف ٤٠

(الكونغـو)؛   ١٣(قطـر)، والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصـفحة    )١٣٩(
ــفحة  ــفحة   ١٩والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ٢٢(مجهوريــ

 

ــن      ــاليت مل يكـــ ــف شـــ ــاف العريـــ ــا وأن اختطـــ ــان مبيتـــ كـــ
وأعــــرب ممثلــــو اجلزائــــر ومجهوريــــة إيــــران   .)١٤٠(ذريعــــة إالّ

اإلسالمية ومصر واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة عـن األمـل يف أن      
  .)١٤١(يوفر الس احلماية الدولية للشعب الفلسطيين

ولئن دعا العديد من املتكلمني السلطة الفلسطينية إىل   
مجيـع اجلهـود الالزمـة للتوصـل إىل اإلفـراج عـن العريـف         بذل

دعا آخرون على وجه التحديد إىل اإلفـراج عـن    ،)١٤٢(شاليت
 .)١٤٣(مســؤويل الســلطة الفلســطينية الــذين حتتجــزهم إســرائيل  

__________ 

(األردن)؛  ٣٠(ماليزيا)؛ والصـفحة   ٢٩(األرجنتني)؛ والصفحة 
 .(النرويج) ٣٩(لبنان)؛ والصفحة  ٣٨والصفحة 

 ٢٤(الكونغـــــو)؛ والصـــــفحة  ١٣الصـــــفحة املرجـــــع نفســـــه،   )١٤٠(
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصـفحة   ٢٥(اجلزائر)؛ والصفحة 

ــفحة  ٣١ ــيمن)؛ والصـ ــورية)؛   ٣٢(الـ ــة السـ ــة العربيـ (اجلمهوريـ
(اجلماهرييــــــــة  ٣٤والصــــــــفحة  (كوبــــــــا)؛ ٣٣والصــــــــفحة 

 .الليبية)  العربية

ــه، الصـــــــــ    )١٤١( ــع نفســـــــ ، ٣٤و  ٢٦و  ٢٥و  ٢٤فحات املرجـــــــ
 .التوايل على

 ١٥(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(
 ١٧(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة  ١٦(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة 

ــفحة   ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــفحة   ١٨(اململكـ ــان)؛ والصـ  ١٩(اليابـ
 ٢٠(غانا)؛ والصـفحة   ١٩(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة 

(األرجنـتني)؛   ٢٢لصفحة (الصني)؛ وا ٢١(اليونان)؛ والصفحة 
 ٢٦(الـدامنرك) ؛ الصـفحة    ٢٤(بريو)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 

(ماليزيـــا)؛  ٢٩(النمســـا)؛ والصـــفحة  ٢٨(مصـــر)؛ والصـــفحة 
 .(النرويج) ٣٩(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٣٦والصفحة 

(الكونغـو)؛   ١٣(فرنسا)؛ والصفحة  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٣(
ــفحة  ــ ١٩والصــ ــة ترتانيــ ــفحة (مجهوريــ ــدة)؛ والصــ  ٢٢ا املتحــ

(مصـر)؛   ٢٦(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ٢٤(األرجنتني)؛ والصـفحة  
 ٣٤(اليمن)؛ والصـفحة   ٣١(ماليزيا)؛ والصفحة  ٢٩والصفحة 

ــفحة    ــة)؛ والصــ ــة الليبيــ ــة العربيــ ــيا)؛  ٣٦(اجلماهرييــ (إندونيســ
ــا)؛ والصـــفحة   ٣٧ والصـــفحة (النـــرويج)؛  ٣٩(جنـــوب أفريقيـ
 .(املغرب) ٣٩والصفحة 
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ــن    ــاإلفراج عـ ــرويج بـ ــيا والنـ ــا وإندونيسـ ــو ماليزيـ ــادى ممثلـ ونـ
  .)١٤٤(احملتجزين من اجلانبني

ة إىل الـس جتنـب اختـاذ    وطلب ممثل الواليات املتحد  
أي خطوات قد تزيد من حـدة التـوترات. وقـال أيضـا إن مـن      
الشــروط األساســية املســبقة إلــاء الصــراع أن تنــهي كــل مــن 
اجلمهورية العربية السـورية ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية الـدور      
الذي تقومان به كدولتني راعيـتني لإلرهـاب، وأن تـدينا إدانـة     

  .)١٤٥( تقوم ا محاسقاطعة األعمال اليت

 ز/متــــــــو ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٤٨٨اجللســــــــة ويف   

ردة يف رسـالتني مـؤرختني   استجابة للطلبات الوا ٢٠٠٦ يوليه
مــوجهتني إىل رئــيس جملــس األمــن  ٢٠٠٦يونيــه ن/حزيرا ٢٩

مــن ممثلَــي اجلزائــر وقطــر، أدرج الــس الرســالتني يف جــدول   
  .)١٤٦(أعماله

 وبـريو،  ،ممثلو إسرائيل ويف هذه اجللسة، أدىل ببيانات  

تحـدة األمريكيـة،   امل والواليـات  وقطر، وسلوفاكيا، والدامنرك،
  واملراقب الدائم لفلسطني.  

ــص        ــاه إىل نـ ــا) االنتبـ ــرئيس (فرنسـ ــه الـ ــة، وجـ وبدايـ
ــه قطــر   ــرار قدمت ــة    ،)١٤٧(مشــروع ق ــه الــس، يف مجل ــدين في ي

أمــور، مجيــع أعمــال العنــف واإلرهــاب والتــدمري؛ ويطالــب       
ــاإلفرا ــع    بـ ــن مجيـ ــف وعـ ــرائيلي املختطـ ــدي اإلسـ ــن اجلنـ ج عـ

املســــؤولني الفلســــطينيني احملتجــــزين واملــــدنيني الفلســــطينيني 
ــب إســرائيل      ــة؛ ويطال اآلخــرين احملتجــزين بصــورة غــري قانوني

__________ 

 .، على التوايل٣٩و  ٣٦و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٤(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(

ــان   )١٤٦( ــان S/2006/462و  S/2006/458الوثيقتــــــــــــــ ، املؤرختــــــــــــــ
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران  ٢٩

)١٤٧(  S/2006/508. 

ــوة     ــرط للقــ ــتخدامها املفــ ــكرية واســ ــا العســ ــف عملياــ بوقــ
واالنسحاب إىل مواقعها األصلية خارج قطاع غزة؛ ويطالـب  

سـطينية باختـاذ إجـراء فـوري إلـاء العنـف، مبـا يف        السلطة الفل
ذلــك إطــالق الصــواريخ باجتــاه األراضــي اإلســرائيلية؛ وحيــث   
مجيع األطراف املعنية على أن تتقيد بالتزاماما وأن متتنـع عـن   
القيــام بأعمــال عنــف ضــد الســكان املــدنيني؛ ويــدعو اتمــع    

ويـدعو  الدويل تقـدمي مسـاعدة عاجلـة إىل الشـعب الفلسـطيين      
ــالوقود بصــورة مســتمرة؛    إســرائيل إىل اســتئناف إمــداد غــزة ب
ــك       ــادة حتري ــة إلع ــة الظــروف الالزم ــدعو الطــرفني إىل يئ وي
عمليــة الســالم؛ ويطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا يف   

  حينه إىل جملس األمن بشأن تنفيذ القرار.  

ــرح م   ــى    وطـ ــل علـ ــويت فحصـ ــرار للتصـ ــروع القـ شـ
 ومجهوريـة  واألرجنـتني،  ،(االحتاد الروسيأصوات مؤيدة  ١٠

 والكونغـو،  وقطـر،  وغانـا، وفرنسـا،   ،الصـني املتحـدة، و  ترتانيا

 الواليــات( واحــد معــارض صــوت مقابــل) واليونــان واليابــان،

 ،أعضـاء عـن التصـويت (بـريو     ٤ وامتنـاع  ،)األمريكية املتحدة
 بسـبب  يعتمـد  ومل) املتحـدة  وسـلوفاكيا، واململكـة   والدامنرك،

  .  الدائمني األعضاء ألحد السليب تصويتال

وقال ممثل الواليـات املتحـدة معلـال تصـويت بلـده إن        
تطــورات جديــدة قــد طــرأت، مشــريا إىل التصــعيد الكــبري مــن  
جانب حزب اهللا يف جنوب لبنان وإعـالن األمـني العـام الـذي     

ذلك بأنه سـيوفد فريقـا إىل املنطقـة. ودفـع بعـد ذلـك بـأن         تال
يفتقــر إىل التــوازن ألنــه مل يقــر بــأن األعمــال   مشــروع القــرار 

العســكرية اإلســرائيلية كانــت ردا علــى اهلجمــات بالصــواريخ 
وعلـــى اختطـــاف اجلنـــدي اإلســـرائيلي. ويف اخلتـــام، أكـــد أن 
محاس وحزب اهللا يتلقيا الدعم مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     
واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، وطالـــب اجلمهوريـــة العربيـــة  
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ية بأن تعتقل زعيم محاس خالد مشعل الذي كـان يقـيم   السور
  .)١٤٨(يف دمشق

وأعــرب ممثــل بــريو عــن األســف، الــذي كــرره ممثــل      
يأخذ بعني االعتبار أن حـزب   الدامنرك، ألن مشروع القرار مل

ــى     ــق صــواريخ عل ــديني إســرائيليني وأطل اهللا خطــف أيضــا جن
إســرائيل، وهــو مــا تســبب بــرد مــن جانــب جــيش الــدفاع         

فت ممثلــة الــدامنرك أن املشــروع    ئيلي يف لبنــان. وأضــا  اإلســرا 
يتضمن إقرارا أكثر مشوال بالتعقيدات يف امليدان، وشـاطرها   ال

ـــ  ــل اململكــ ــا ممثـــ ــنص  رأيهـــ ــال إن الـــ ــذي قـــ ــدة، الـــ ة املتحـــ
ــري ــرب .)١٤٩(متــوازن غ ــن جانبــه عــن      وأع ممثــل ســلوفاكيا م

ــة ــة يف    خيب ــنعكس بصــورة كافي ــة اإلرهــاب مل ت أملــه ألن إدان
  .)١٥٠(القرارمشروع 

وأعــرب ممــثال قطــر وفلســطني عــن خيبــة أملــهما إزاء    
استمرار عجز الس عن العمل يف حني يتواصل قتـل املـدنيني   
الفلســطينيني علــى أيــدي اإلســرائيليني. وأضــافا أن هــذا األمــر  

  .)١٥١(يضر مبصداقية الس وهو سيسهم يف تفاقم احلالة

ــة       ــرائيل باجلمهوري ــل إس ــدد ممث ــام، ن العربيــة  ويف اخلت
الســـورية ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية بوصـــفهما جـــزءا مـــن 

وأضـاف أن هـذين البلـدين يشـكالن ديـدا      “ حمور إرهـاب ’’
إلســرائيل واملنطقــة والعــامل احلــر برمتــه. وشــدد أيضــا علــى أن 
بلده يفعل ما ميكنه ليوازن بني واجبـه حبمايـة مواطنيـه ورغبتـه     

__________ 

)١٤٨(  S/PV.5488  ٣، الصفحة. 

ــفحة     )١٤٩( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة    ٤املرجـ ــدامنرك)؛ والصـ ــريو؛ الـ  ٥(بـ
 .(اململكة املتحدة)

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(

 .٨-٦صفحات املرجع نفسه، ال  )١٥١(

لســـليب يف الســـكان  يف التقليـــل إىل أبعـــد حـــد مـــن التـــأثري ا    
  .)١٥٢(املدنيني

  
 ٢٠٠٦يوليــه  ز/متو ٢١املــداوالت الــيت دارت يف    

  )  ٥٤٩٣(يف اجللسة 

 ز/متـــــــــو ٢١، املعقـــــــــودة يف ٥٤٩٣اجللســـــــــة يف   

، استمع الس إىل إحاطة إعالمية مـن املستشـار   ٢٠٠٦ يوليه
اخلاص لألمني العام بشأن بعثته األخـرية إىل الشـرق األوسـط،    

ن وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية  وإحاطــة إعالميــة مــ
لطــوارئ بشــأن احلالــة اإلنســانية  ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت ا

  املنطقة.    يف

ــع      وبعــد االســتماع إىل اإلحــاطتني، أدىل ببيانــات مجي
ــو األردن   ــذلك ممثلــــ ــس، وكــــ ــاء الــــ ــتراليا، ،أعضــــ  وأســــ

ــة واإلمــارات وإســرائيل،  وإيــران وإندونيســيا، املتحــدة، العربي

 وتركيـــا، والربازيـــل، وباكســـتان، ،اإلســـالمية) -وريـــة مجه(
 أفريقيـــا، وجنـــوب الســـورية، العربيـــة واجلمهوريـــة ،واجلزائــر 

ــرا، والســــودان، وجيبــــويت، ــاال، وسويســ ــيلي، وغواتيمــ  وشــ

 االحتــاد باســم( وفنلنــدا ،)البوليفاريــة - مجهوريــة( وفرتويــال

 وماليزيـــا ولبنـــان، وكوبــا،  وكنـــدا، نـــام، وفييــت  ،)األورويب

ــم( ــة باسـ ــدان حركـ ــدم بلـ ــاز عـ ــر، ،)االحنيـ ــرب، ومصـ  واملغـ
 الســـــعودية، والنـــــرويج،  العربيـــــة واململكـــــة ،واملكســـــيك

 واملراقـــب لفلســـطني، الـــدائم واملراقـــب واهلنـــد، ونيوزيلنـــدا،

 مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة  ورئـيس  العربيـة،  الـدول  جلامعـة  الدائم

  .  للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب

ية، وجه الـرئيس (فرنسـا) انتبـاه الـس إىل أربـع      وبدا  
رسـائل مـن ممثـل إســرائيل تـدين تسـلل محـاس إىل إســرائيل يف       

ــران ٢٥ ــه /حزي ، عــرب نفــق حتــت ســطح األرض،   ٢٠٠٦يوني
__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٢(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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وقتــل جنــديني إســرائيليني واختطــاف جنــدي ثالــث. وبــررت  
الرســــائل األعمــــال الــــيت قامــــت ــــا إســــرائيل يف األرض      

هــا ضــرورية لتحريــر اجلنــدي املختطــف،     الفلســطينية باعتبار
وأعربـت عــن اسـتيائها مــن اســتمرار إطـالق صــواريخ القســام    

ويف رســالة أخــرى، احــتج ممثــل إســرائيل   .)١٥٣(علــى إســرائيل
رض اإلســــــــرائيلية يف بشـــــــأن تســــــــلل حـــــــزب اهللا إىل األ  

واختطـاف جنـديني إسـرائيليني، ملقيـا      ٢٠٠٦يوليه ز/متو ١٢
ــوميت اجلمه  ــى حكــ ــؤولية علــ ــورية  باملســ ــة الســ ــة العربيــ وريــ

ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، وكــذلك علــى احلكومــة اللبنانيــة 
لعــدم حتركهــا، وأكــد أن إســرائيل حتــتفظ بــاحلق يف التصــرف  

ــادة      ــب املـــ ــنفس مبوجـــ ــن الـــ ــا عـــ ــن ٥١دفاعـــ ــاق  مـــ ميثـــ
  .)١٥٤(املتحدة  األمم

ووجــه الــرئيس االنتبــاه أيضــا إىل رســائل مــن املراقــب   
م إســرائيل بشــن هجــوم عســكري الــدائم لفلســطني تنــدد بقيــا

ــوي وبـــ  ــزة يف   جـ ــاع غـ ــى قطـ ــخم علـ ــرا ٢٨ري ضـ  ن/حزيـ

، ومبعاقبــة الســكان املــدنيني الفلســطينيني مجاعيــا ٢٠٠٦ يونيــه
 ٢٠٠٦يونيــه ن/حزيرا ٢٥علــى أســر اجلنــدي اإلســرائيلي يف  

على الرغم من الدعوات اليت صدرت عـن القيـادة الفلسـطينية    
ائل، دعـا ممثـل فلسـطني    إلجياد حل دبلوماسي. ويف هذه الرسـ 

الــس أيضــا إىل إدانــة جــرائم احلــرب الــيت ترتكبــها إســرائيل، 
ووقــف الغــزو العســكري، وحــث إســرائيل علــى اإلفــراج عــن 

ــوع احلــادث    ــذ وق  .)١٥٥(املســؤولني الفلســطينيني احملتجــزين من
__________ 

ــائق   )١٥٣(  S/2006/485و  S/2006/463و  S/2006/436الوثــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠ و ٥ يونيـــه و/حزيـــران ٢٩و  ٢٦، املؤرخـــة S/2006/502 و

 .يوليه، على التوايل/متوز

 .٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢، املؤرخة S/2006/515الوثيقة   )١٥٤(

ــائق   )١٥٥(  S/2006/479و  S/2006/460و  S/2006/443الوثــــــــــــــــــــــــــ
   S/2006/538و  S/2006/519و  S/2006/501و  S/2006/489 و

 

وتضــمنت إحــدى هــذه الرســائل نــص وثيقــة الوفــاق الــوطين    
التحريــر الفلســطينية  الفلســطيين بشــأن تطــوير وتفعيــل منظمــة

  .)١٥٦(وإجراء حوار وطين فلسطيين شامل

وأشــري أيضــا إىل رســالة موجهــة مــن ممثــل اجلمهوريــة   
العربية السـورية تنـدد فيهـا بقيـام طـائرات عسـكرية إسـرائيلية        

 ن/حزيــــــرا ٢٨فــــــوق الشــــــواطئ الســــــورية يف بــــــالتحليق 

كا للقــانون الــدويل واســتفزازا  يشــكل انتــها مبــا ٢٠٠٦ يونيــه
ــران    غـــري ــة إيـ ــائل مـــن ممثـــل مجهوريـ مـــربر، وإىل ثـــالث رسـ

ــد     ــرائيلية ضـ ــكرية اإلسـ ــة العسـ ــا احلملـ ــدين فيهـ ــالمية تـ اإلسـ
  .)١٥٧(الفلسطينيني

ويف رسائل أخـرى وجـه إليهـا انتبـاه الـدول األعضـاء         
يف الس، قدم ممثل ماليزيا بيانني صـادرين عـن حركـة بلـدان     

ــدين فيهمــا هجــوم إســرائيل العســك    ــاز ت ــى عــدم االحني ري عل
املدنيني الفلسطينيني وانتهاكها األجواء السورية، وتعرب عـن  
القلــق إزاء احلالــة اإلنســانية يف غــزة ويف لبنــان، وتــدعو جملــس 

  .)١٥٨(األمن إىل تثبيت وقف شامل إلطالق النار يف لبنان

ــل        ــن ممث ــة م ــس أيضــا يف رســالة موجه ــدم إىل ال وقُ
ــان صـــادر عـــن االحتـــاد األورويب   يـــذكر األطـــراف فنلنـــدا بيـ

  .)١٥٩(مبسؤوليتها عن محاية أرواح املدنيني
__________ 

ــة S/2006/554و  ــران ٢٩و  ٢٨، املؤرخـ ــه، /حزيـ  ٧و  ٣و يونيـ
 يل.التوا  ، على٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٠و  ١٨و  ١٣و  ١٠ و

 .٢٠٠٦يوليه /متوز ١٠، املؤرخة S/2006/499الوثيقة   )١٥٦(

ــائق   )١٥٧(  S/2006/546و  S/2006/475و  S/2006/549الوثــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩و  ١١ يونيـه و /حزيـران  ٣٠و  ٢٩، املؤرخة S/2006/549 و

 .، على التوايل٢٠٠٦يوليه /متوز

 ١٩و  ٧، املؤرختـــــــان S/2006/548و  S/2006/491الوثيقتـــــــان   )١٥٨(
 .، على التوايل٢٠٠٦يوليه /متوز

 .٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢، املؤرخة S/2006/511الوثيقة   )١٥٩(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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وأخريا، وجـه رئـيس الـس االنتبـاه إىل مثـاين رسـائل         
ــان املســؤولية عــن       ــة لبن ــان رفضــت فيهــا حكوم ــل لبن ــن ممث م

علــى اخلــط  ٢٠٠٦يوليــه ز/متو ١٢يت وقعــت يف األحــداث الــ
األزرق (حــدودها مــع إســرائيل)، وأدانــت بشــدة االعتــداءات 

ــق     اإلســر ــن طري ــاوض ع ــت عــن اســتعدادها للتف ائيلية، وأعرب
  .)١٦٠(األمم املتحدة

وقدم املستشـار اخلـاص لألمـني العـام رؤيـة عامـة عـن          
التطــورات األخــرية. وعلــى وجــه اخلصــوص، قــال إن اجلهــود  
الراميــة إىل ضــمان اإلفــراج عــن اجلنــدي اإلســرائيلي مل تكلــل  

اإلسـرائيلية  بالنجاح حىت ذلك احلـني، وإن العمليـة العسـكرية    
ما زالت مستمرة، مما أدى إىل مقتـل العديـد مـن الفلسـطينيني     
ــة اإلنســانية ألن الــدخول إىل غــزة واخلــروج    وإىل تــردي احلال
منها كانا يتعرضان لقيود شديدة. وفيما يتعلق بالبعثة اليت قـام  
ا إىل املنطقة بشأن الرتاع يف لبنان، أفـاد بـأن رئـيس حكومـة     

رة وقـف إطـالق النـار فـورا لكنـه أكــد      لبنـان أصـر علـى ضـرو    
ــه أن يتفــاوض علــى وقــف إلطــالق     أيضــا أنــه مل يكــن بإمكان
النــار نظــرا ألنــه مل يكــن طرفــا يف هجمــات حــزب اهللا. وأفــاد 
ــال إن     ــرائيل قـ ــيس وزراء إسـ ــا أن رئـ ــاص أيضـ ــار اخلـ املستشـ
اجلمهورية العربية السورية ومجهورية إيـران اإلسـالمية متـوالن    

ــدعما  ــى أن حــزب اهللا   وتســلحان وت ن حــزب اهللا، وشــدد عل
ــرتاع، وأن العمليــات       ــن بــدء ال ــل املســؤولية الكاملــة ع يتحم
العســـكرية ستتواصـــل حـــىت يـــتم إضـــعاف حـــزب اهللا. ولـــن   
ترحـــب إســـرائيل بإطـــار سياســـي يضـــمن عـــدم الرجـــوع إىل 
الوضع السابق إال بعد حتقيق ذلك. وقال املستشـار اخلـاص يف   

ــة إىل    ــة حاجــة ماس ــام إن مث ــف األعمــال   اخلت  التوصــل إىل وق
__________ 

ــ  )١٦٠(  S/2006/528و  S/2006/522و  S/2006/518ائق الوثــــــــــــــــــــــــــ
 S/2006/537 و S/2006/536و  S/2006/531و  S/2006/529 و
ــة  S/2006/550 و  ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٤ و ١٣، املؤرخـــــــــــــ

 .٢٠٠٦يوليه /متوز

القتالية ووضع إطار سياسي ميهد الطريق لوقـف كامـل ودائـم    
إلطـالق النــار. وعلـى هــذه اجلبهــة، يف حـني أصــرت حكومــة    
لبنان على أن أي خطوات لرتع فتيـل األزمـة تسـتلزم التوصـل     
إىل توافق آراء لبنـاين، أصـرت حكومـة إسـرائيل علـى إرجـاع       

م، قـال إن رئـيس السـلطة الفلسـطينية     األسريين أوال. ويف اخلتا
ــة  شـــدد علـــى ضـــرورة الف  ــزة واألزمـ ــة يف غـ صـــل بـــني األزمـ

  .)١٦١(لبنان  يف

وأفاد وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية أن األزمـة    
اإلنسانية يف لبنـان مـا زالـت تسـتفحل حيـث تقـع العديـد مـن         
الوفيات يف صفوف املدنيني، وينتشر الدمار على نطاق واسـع  

ــها.    يف الب ــة العامــة، وتعمــل املستشــفيات فــوق طاقت ــة التحتي ني
وقدم تفاصيل عن عمـل وكـاالت األمـم املتحـدة اإلنسـانية يف      
ــة      ــول وكفال ــب إســرائيل بقب ــة، وطال ســياق االســتجابة لألزم
ممرات إنسـانية إىل لبنـان ومنـه. وقـال إن نـداء إنسـانيا عـاجال        

ــواغل اإلن  ــا الشـ ــيتناول أيضـ ــا لف سـ ــر إحلاحـ ــانية األكثـ ــرة سـ تـ
  .)١٦٢(أشهر  ثالثة

وأعرب ممثل فلسطني، بداية، عـن أسـفه إزاء تقـاعس      
الس بشأن احلالـة يف غـزة، وهـو مـا أدى إىل زيـادة اخلسـائر       
ــة اإلجــراءات اإلســرائيلية،     ــس إىل إدان ــا ال يف األرواح. ودع
وضمان الوقف الفوري لألعمال القتاليـة، وانسـحاب القـوات    

يـــع املســـؤولني الفلســـطينيني اإلســـرائيلية، وإطـــالق ســـراح مج
  .)١٦٣(الذين كانت حتتجزهم إسرائيل

ــة إســرائيل        ــرة أخــرى أن دول ــل إســرائيل م وأكــد ممث
هومجت دون استفزاز مـن جانـب محـاس يف غـزة وحـزب اهللا      

__________ 

)١٦١(  S/PV.5493  ٧-٣، الصفحات. 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٢(

 .١٣-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٣(
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ــفه      ــن أسـ ــرب عـ ــان. وأعـ ــان إرهابيتـ ــا منظمتـ ــان، ومهـ يف لبنـ
للصــعوبة الــيت تواجههــا القــوات اإلســرائيلية يف التمييــز بــني       

لي حزب اهللا واملدنيني، ولكنه أعـرب عـن وعـي حكومـة     مقات
ــة       ــى إقام ــه اتفــق عل ــن أن ــان وأعل ــة اإلنســانية يف لبن ــده احلال بل

اخلتام، شدد علـى أنـه يـتعني علـى اتمـع       ممرات إنسانية. ويف
الــدويل أن يتصــدى لإلرهــاب يف لبنــان وراعييــه قبــل إمكانيــة   

  .)١٦٤(التفكري بوقف األعمال القتالية

ثل لبنان أن لبنـان وقـع ضـحية لعـدوان جتـاوز      وأكد مم  
بوحشيته كل السوابق. وأعرب عن تقديره لدعم األمني العام 
للبنان، ودعـا إىل وقـف فـوري إلطـالق النـار، وناشـد اتمـع        
ــل أيضــا إســرائيل املســؤولية عــن       ــورا. ومح ــدخل ف ــدويل الت ال
 الكارثة اإلنسانية واالقتصـادية يف لبنـان، وأعـرب عـن أملـه يف     

  .)١٦٥(إلزام إسرائيل بتقدمي التعويض

ــس باختــاذ        ــام ال ــس إىل قي ودعــا معظــم أعضــاء ال
إجراءات فورية، دافعني بأن شرعية الـس سـتقوض إذا التـزم    
الصمت. وعلى وجه اخلصوص، أعـرب ممثـل قطـر عـن أسـفه      
الستخدام إسـرائيل املفـرط للقـوة العسـكرية ضـد لبنـان حبجـة        

ب الس باعتمـاد قـرار علـى الفـور.     الدفاع عن النفس، وطال
ــار ورفــع        ــوري إلطــالق الن وشــدد علــى ضــرورة الوقــف الف
ــان، وتقــدمي املســاعدة     ــى لبن احلصــار اإلســرائيلي املفــروض عل
اإلنســانية العاجلــة، وتقــدمي الــدعم الكامــل إىل حكومــة لبنــان  

وأدان عـــدد مـــن أعضـــاء الـــس هجمـــات  .)١٦٦(ومؤسســـاته
__________ 

 .١٦-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٤(

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٥(

 .١٩و  ١٨نفسه، الصفحتان املرجع   )١٦٦(

ئيل يف الدفاع عن النفس، ولكنـهم  حزب اهللا وأقروا حبق إسرا
  .)١٦٧(انتقدوا أيضا إسرائيل على الرد باستخدام القوة املفرطة

ــة         ــى احلاجــة إىل يئ ــل اململكــة املتحــدة عل وأكــد ممث
ــار     الظــروف الالزمــة لتحقيــق وقــف دائــم وفعــال إلطــالق الن
ــورية     ــة السـ ــة العربيـ ــق إزاء دور اجلمهوريـ ــن القلـ ــرب عـ وأعـ

مية، وطالبـهما بوقـف دعـم حـزب اهللا     ومجهورية إيران اإلسال
وأشـار عـدد آخـر مـن أعضـاء الـس        .)١٦٨(والتدخل يف لبنان

إىل أن إجياد حـل شـامل ودائـم للمشـاكل األساسـية ضـروري       
لتهيئة الظروف الالزمة للتوصل إىل وقف دائم إلطـالق النـار.   

ــرار    ــذ القــ ــة تنفيــ ــري إىل أمهيــ ــدد، أشــ ــذا الصــ  ١٥٥٩ويف هــ

ة الوضــــع إىل مــــا كــــان عليــــه أمــــر  ) وإىل أن عــــود٢٠٠٤(
وعلى وجه اخلصوص، شدد ممثـل فرنسـا علـى     .)١٦٩(مستحيل

أنه من املستبعد إىل حـد بعيـد أن يـتم القضـاء علـى حـزب اهللا       
ومـة لبنانيـة قويـة أمـر     عن طريق القـوة، مضـيفا أن وجـود حك   

  .)١٧٠(غىن عنه  ال

وأصر ممثل الواليات املتحدة من جانبه علـى أن إجيـاد     
ة مـــن أجـــل إحـــالل الســـالم الـــدائم يف الشـــرق  حلـــول دائمـــ

األوسط أمر بالغ األمهية، ال سيما التصدي لإلرهـاب وراعييـه   
يف طهران ودمشق. قال إنه جمـرد اعتمـاد الـس تـدابري مؤقتـة      

ألن حـزب  “ ضـررا ’’غري ناجعة يف التصدي للعنف سيشـكل  
__________ 

ــفحة    )١٦٧( ــه، الصـ ) Resumption 1(الصـــني)؛ و (  ٢٥املرجـــع نفسـ

S/PV.5493 ٣(االحتـــــاد الروســـــي)؛ والصـــــفحة  ٢، الصـــــفحة 
 ١١(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة    ٦(اليونـــان)؛ والصـــفحة  
 .)(فرنسا ١١(األرجنتني)؛ والصفحة 

)١٦٨(  )Resumption 1 (S/PV.5493 ٦، الصفحة. 

)١٦٩(  S/PV.5493  (اليابـان)؛ و  ٢١، الصـفحة S/PV.5493 (Resumption 1) 
 (األرجنــتني)؛ والصــفحة ١١(الــدامنرك)؛ والصــفحة  ٨الصــفحة 

 .(فرنسا) ١٤

)١٧٠(  )Resumption 1 (S/PV.5493  ١٤، الصفحة. 
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 اهللا قد ال حيترم وقف إطالق النار. وأخريا، أشـار إىل أن بلـده  
 ١٥٥٩بصدد دراسة األفكار الراميـة إىل ضـمان تنفيـذ القـرار     

ــق االســتقرار      ٢٠٠٤( ــة لتحقي ــوة دولي ــك نشــر ق ــا يف ذل )، مب
  .)١٧١(اهللا  ها لتواجه شحنات األسلحة إىل حزبوكيفية تعزيز

وخــالل املناقشــة، دعــت مجيــع الــدول غــري األعضــاء     
أدان تقريبا إىل قيام الس باختاذ إجراءات للتصدي لألزمـة. و 

بعــض املــتكلمني مجيــع أشــكال العنــف، مبــا يف ذلــك عمليــات  
وعلــــى وجــــه  .)١٧٢(االختطــــاف واهلجمــــات ضــــد املــــدنيني

اخلصــوص، ذكّــر ممثــل سويســرا طــريف الــرتاع بــأن القــانون        
اإلنساين الدويل حيرم اهلجمات على املدنيني وعلى املمتلكـات  

ــة ــتحمالن     ،)١٧٣(املدنيـ ــرفني يـ ــاال إن الطـ ــل غواتيمـ ــال ممثـ وقـ
ــة املــدنيني ا ويف حــني أدان عــدد مــن   .)١٧٤(ملســؤولية عــن محاي

املتكلمني اهلجمـات الـيت شـنها حـزب اهللا ودعـوا إىل اإلفـراج       
ز آخـرون حتديـدا علـى    ركّـ  ،)١٧٥(عن مجيـع اجلنـود املخـتطفني   

األعمــــال العســـــكرية اإلســـــرائيلية ضــــد الشـــــعب اللبنـــــاين   
ة الل اإلســرائيلي لــألرض العربيــ  والفلســطيين ورأوا أن االحــت 

وأشـــار بعـــض املـــتكلمني إىل    .)١٧٦(زال أصـــل املشـــكلة  مـــا
__________ 

)١٧١(  S/PV.5493  ٢١و  ٢٠، الصفحتان. 

)١٧٢(  )Resumption 1 (S/PV.5493 (ماليزيا؛ سويسـرا)؛   ٢١، الصفحة
(نيوزيلنـدا)؛ والصـفحة    ٤١(األردن)؛ والصـفحة   ٢٩والصفحة 

ــفحة   ٤٢ ــد)؛ والصـــ ــفحة   ٥٠(اهلنـــ ــاال)؛ والصـــ  ٤٥(غواتيمـــ
 .نام)  (فييت

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(

 .٥٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٤(

(الربازيـل)؛   ٢٣(فنلندا)؛ والصـفحة   ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(
(جيبــويت)؛ والصــفحة  ٣٩(أســتراليا)؛ والصــفحة  ٣٣والصـفحة  

(شيلي)؛  ٤٤(اهلند)؛ والصفحة  ٤٢(نيوزيلندا)؛ والصفحة  ٤١
 .(املكسيك) ٤٥(غواتيماال)؛ والصفحة  ٥٠والصفحة 

 )١٧٧(‘‘إرهـاب دولـة  ’’األعمال اليت تقوم ا إسرائيل بوصـفها  

ودعـوا الـس علــى وجـه التحديـد إىل الضــغط علـى إســرائيل      
وأقر عدد كبري آخـر حبـق    .)١٧٨(لوضع حد للعدوان وحماسبتها

ضـبط  إسرائيل يف الدفاع عن النفس، ولكن طالبوها مبمارسـة  
وأعرب بعض هؤالء املتكلمني عن اسـتيائهم مـن    .)١٧٩(النفس

رد فعــل إســرائيل غــري املتناســب الــذي يبلــغ مســتوى العقــاب   
  .)١٨٠(اجلماعي

ــدا      ــو اململكــة املتحــدة وأســتراليا ونيوزيلن وطالــب ممثل
وكنـــدا علـــى وجـــه اخلصـــوص اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية  

بـالكف  “ النفوذالدول ذات ’’ومجهورية إيران اإلسالمية، أو 
__________ 

)١٧٦(  )Resumption 1 (S/PV.5493  اجلمهوريـة العربيـة    ١٥، الصـفحة)
(اململكة العربية السـعودية)؛ والصـفحة    ٢٤السورية)؛ والصفحة 

(األردن)؛  ٢٩(مصر)؛ والصـفحة   ٢٧(اجلزائر)؛ والصفحة  ٢٦
ــفحة  ــفحة   ٣١والصـ ــيا)؛ والصـ ــدول   ٣٢(إندونيسـ ــة الـ (جامعـ

(مجهوريــة   ٣٧(املغــرب)؛ والصــفحة   ٣٥العربيــة)؛ والصــفحة  
(مجهورية فرتويـال البوليفاريـة)؛    ٤٥إيران اإلسالمية)؛ والصفحة 

ــفحة  ــفحة   ٤٧والصــ ــودان)؛ والصــ ــة   ٥٢(الســ ــة املعنيــ (اللجنــ
مبمارســة الشـــعب الفلســطيين حلقوقـــه غــري القابلـــة للتصـــرف)؛    

 ٥٤(اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة     ٥٣والصـــفحة 
 .(باكستان) ٥٥(جنوب أفريقيا)؛ والصفحة 

ــفحة    )١٧٧( ــه، الصـ ــورية)؛  (اجلمهو ١٥املرجـــع نفسـ ــة السـ ــة العربيـ ريـ
ــفحة  ــفحة  ٢٦والصــ ــر)؛ والصــ ــران  ٣٧(اجلزائــ ــة إيــ (مجهوريــ

 .(السودان) ٤٧اإلسالمية)؛ والصفحة 

ــفحة    )١٧٨( ــه، الصـ ــورية)؛   ١٥املرجـــع نفسـ ــة السـ ــة العربيـ (اجلمهوريـ
ــفحة  ــفحة   ٢٦والصـ ــر)؛ والصـ ــة   ٥٣(اجلزائـ ــارات العربيـ (اإلمـ

 .املتحدة)

(سويسـرا)؛   ٢١ا)؛ والصـفحة  (فنلند ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(
ــرويج)؛ والصــفحة   ٢٩والصــفحة  ــا)؛ والصــفحة   ٣٤(الن (تركي

ــفحة  ٣٩ ــفحة  ٤٨(جيبــــــويت)؛ والصــــ  ٥٠(كنــــــدا)؛ والصــــ
 .(اإلمارات العربية املتحدة) ٥٣(غواتيماال)؛ والصفحة 

 ٢٩(سويســـــرا)؛ والصـــــفحة  ٢١املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )١٨٠(
ــف ٣٩(النـــــــرويج)؛ والصـــــــفحة   ٥٠حة (جيبـــــــويت)؛ والصـــــ

 .(اإلمارات العربية املتحدة) ٥٣(غواتيماال)؛ والصفحة 
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عن التدخل يف شؤون لبنان الداخلية وعن تقدمي املسـاعدة إىل  
ورفـــض ممـــثال اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية   .)١٨١(حـــزب اهللا

  .)١٨٢(ومجهورية إيران اإلسالمية كالمها هذه االامات

وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة اإلنســـانية أعـــرب العديـــد مـــن   
دة اإلنســـانية، قـــدمي املســـاعاملـــتكلمني عـــن القلـــق وطـــالبوا بت 

ذلــك إنشــاء ممــرات إنســانية علــى حنــو مــا طلــب وكيــل  يف مبـا 
ع احلصــار اإلســرائيلي املفـــروض   األمــني العــام، وكــذلك رفــ    

  .)١٨٣(لبنان  على

وأخريا، فيما يتعلـق بـاحللول املمكنـة لألزمـة الراهنـة،        
دعــا املتكلمــون باإلمجــاع تقريبــا إىل وقــف فــوري إلطــالق       

افقـوا علـى أن العـودة إىل الدبلوماسـية     أن الكثريين و النار. إالّ
أمر ضروري ألن إطالق عملية سياسية، مبا يف ذلك اسـتئناف  
عملية السالم يف الشرق األوسط، هو وحـده الكفيـل بـإحالل    

وأصـر ممثـل مصـر، علـى وجـه       .)١٨٤(السـالم الـدائم يف املنطقـة   
__________ 

)١٨١(  S/PV.5493  ــفحة ــدة)؛  ٦، الصــــــــــــ ــة املتحــــــــــــ   (اململكــــــــــــ

(أســــــــــتراليا)؛   ٣٣الصــــــــــفحة   S/PV.5493 (Resumption 1)و
 .(كندا) ٤٨(نيوزيلندا)؛ والصفحة  ٤١والصفحة 

)١٨٢(  )Resumption 1 (S/PV.5493  ــفحتان ، ٣٧و  ١٥، الصـــــــ
 .التوايل على

(الربازيـل)؛   ٢٣(فنلندا)؛ والصـفحة   ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٣(
 ٢٩(مصـر)؛ والصـفحة    ٢٧(اجلزائر)؛ والصفحة  ٢٦والصفحة 

جامعــة ( ٣٢(إندونيســيا) والصــفحة  ٣١(النــرويج)؛ والصــفحة 
ــة)؛ والصــــفحة    ٤٧(املغــــرب)؛ والصــــفحة  ٣٥الــــدول العربيــ

 ٥٣(غواتيمـــــاال)؛ والصـــــفحة   ٥٠(الســـــودان)؛ والصـــــفحة  
ــفحة    ــدة)؛ والصــ ــة املتحــ ــارات العربيــ ــتان)؛  ٥٥(اإلمــ (باكســ

 .(فييت نام، املكسيك) ٥٦والصفحة 

(الربازيـل)؛   ٢٣(فنلندا)؛ والصـفحة   ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٤(
(النــــرويج، األردن)؛  ٢٩صــــر)؛ والصــــفحة (م ٢٧والصــــفحة 
(جامعــــة الــــدول  ٣٢(إندونيســــيا) والصــــفحة  ٣١والصــــفحة 

(شـــيلي)؛  ٤٤(املغـــرب)؛ والصـــفحة  ٣٥العربيـــة)؛ والصـــفحة 
 

اخلصــوص، علــى أن املفاوضــات بشــأن التوصــل إىل تســوية      
لزم أوال اختـاذ الـس قـرارا حازمـا بـالوقف      دائمة لألزمـة تسـت  

ــة       ــهتني اللبنانيـ ــى اجلبـ ــار علـ ــالق النـ ــوري إلطـ ــامل والفـ الشـ
ــد بعــض املــتكلمني فكــرة نشــر وجــود    .)١٨٥(والفلســطينية وأي

دويل لألمن والرصد يف لبنان. واقتـرح ممثـل سويسـرا أن ميـنح     
هذا الوجود والية ضمان وقف إطـالق النـار، وتـأمني احلـدود     

يلية اللبنانيــة، وتيســري تســوية املنازعــات اإلقليميــة عــن  اإلســرائ
طريـــق التفـــاوض، والســـيطرة مؤقتـــا علـــى منطقـــة مـــزارع       

وحــــث ممثــــل كنــــدا أن يكــــون هــــذا احلضــــور  .)١٨٦(شــــبعا
ــة الظــروف لالســتقرار.      ــدف يئ  مصــحوبا بإطــار سياســي
وأخــريا، شــدد العديــد مــن املــتكلمني علــى أن الدولــة اللبنانيــة  

) جيــب ٢٠٠٤( ١٥٥٩يــز ســيادا وأن القــرار  حتتــاج إىل تعز
أن ينفذ بالكامل، ال سـيما نـزع سـالح القـوات غـري النظاميـة       

  .)١٨٧(العاملة يف لبنان
  

ة املعقـود  ٥٥١٥املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٦أغسطس ب/آ ٢٢يف 

ــة    ــودة يف ٥٥١٥يف اجللسـ ــطس  ٢٢، املعقـ آب/أغسـ
ــة  ٢٠٠٦ ــة يف   ، اســتمع الــس إىل إحاطــة إعالمي بشــأن احلال

املنطقـة مـن وكيـل األمـني العـام للشـؤون السياسـية، وأعقبـت         
اإلحاطـــة مناقشـــة أدىل فيهـــا ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء الـــس، 
وممثلــــو إســــرائيل ومجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية وباكســــتان  

__________ 

(غواتيمــاال)؛ والصــفحة  ٥٠(اهلنــد)؛ والصــفحة  ٤٢والصــفحة 
 .(فييت نام) ٥٦(اإلمارات العربية املتحدة)؛ والصفحة  ٥٣

 .٢٧الصفحة املرجع نفسه،   )١٨٥(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٦(

(أسـتراليا)؛   ٣٣(فنلنـدا)؛ والصـفحة    ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٧(
(اإلمــــارات العربيــــة   ٥٣(كنــــدا)؛ الصــــفحة   ٤٨والصــــفحة 

 .(املكسيك) ٥٦املتحدة)؛ والصفحة 
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ــة الســورية والســودان      ــة العربي ــر واجلمهوري ــل واجلزائ والربازي
  وكندا ولبنان والنرويج.   وفنلندا (باسم االحتاد األورويب)

وقــال وكيــل األمــني العــام أن الرؤيــة حلــل يقــوم علــى   
وجــود دولــتني شــهدت تراجعــا خــالل الســنة املاضــية، ومــرد   
ــى        ــائق عل ــرض حق ــف وف ــال العن ــد أعم ــاألخص لتزاي ــك ب ذل
األرض متس مبسائل الوضـع النـهائي. وإضـافة إىل ذلـك، ففـي      

مل تلتــزم الســلطة  حـني احتــرم الـرئيس عبــاس برناجمــه للسـالم،   
الفلسطينية بقيادة محاس التزاما تاما باملبـادئ األساسـية لعمليـة    
السالم. أما بالنسبة إلسرائيل، فقـد فشـلت احلكومـة يف تنفيـذ     
التزاماا املتعلقة خبريطة طريق اموعة الرباعية. وأعـرب عـن   
قلقه إزاء احلالة االقتصادية الفلسطينية، وأشار إىل أن مـا تقـوم   

ه إســرائيل مــن عمليــات إغــالق ومــا تفرضــه مــن قيــود علــى  بــ
احلركة يشكل أكرب عقبة أمام النمو االقتصـادي. وشـدد علـى    
أن السبب اجلذري للمشـاكل الـيت تواجههـا املنطقـة هـو عـدم       
ــيت        ــل املأســاة ال ــي جع ــه ينبغ وجــود حــل شــامل، وأضــاف أن

ــؤخرا   ــان مـ ــهدها لبنـ ــيت    شـ ــة الـ ــاكل املنطقـ ــل مشـ ــة حلـ فرصـ
  .)١٨٨(أمدها  طال

وأعرب ممثـل فلسـطني عـن أسـفه لعـدم حتقيـق عمليـة          
عاما لألهداف املتوخاة منها. وأكـد   ١٥السالم املستمرة منذ 

ــحا.     ــدهورا واضـ ــدهورت تـ ــطيين تـ ــعب الفلسـ ــة الشـ أن حالـ
ورحب بـاعتزام وزراء اخلارجيـة العـرب طلـب عقـد اجتمـاع       
رفيع املسـتوى لـس األمـن بشـأن القضـية الفلسـطينية ـدف        

  .)١٨٩(قدما حنو تنفيذ قرارات الس ذات الصلة املضي

ــة         ــدى احلال ــدرك م ــده ي ــرائيل أن بل ــل إس وصــرح ممث
ــاه      ــه ســيكون مــن اخلطــأ صــرف انتب اإلنســانية يف غــزة، إالّ أن

__________ 

)١٨٨(  S/PV.5515 ٦-٢، الصفحات. 

 .٣٢-٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٩(

)، ألن هــذا القــرار ٢٠٠٦( ١٧٠١الــس عــن تنفيــذ القــرار  
هو الفرصة األخرية أمـام لبنـان ملنـع حـزب اللــه مـن التصـرف        

  .)١٩٠(“لة داخل الدولةدو”بوصفه 

ــان، فقــد أعربــت عــن االســتياء ملواصــلة       ــة لبن أمــا ممثل
) ألعماهلـا العدوانيـة   ٢٠٠٦( ١٧٠١إسرائيل منذ اختاذ القرار 

اليت مشلت خروقات جويـة. ودعـت الـس للتعجيـل بتوسـيع      
نطاق بعثة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان وبنشـرها، وضـمان       

  .)١٩١(امتثال إسرائيل لقراراته

واتفــق معظــم املــتكلمني علــى أنــه ال ينبغــي أن يغطــي   
ــاة الشــــعب    ــتمرار معانــ ــان علــــى اســ الــــرتاع األخــــري يف لبنــ
الفلســـطيين. وأكـــد عـــدة مـــتكلمني مـــن جديـــد أن املشـــكلة  
الفلسطينية هي أساس مجيع األزمات يف املنطقـة، وأضـافوا أنـه    
ــتظل       ــرى سـ ــاكل أخـ ــإن مشـ ــكلة، فـ ــذه املشـ ــل هـ إذا مل تحـ

ري أن املسألة الرئيسية بالنسبة ملمثـل الواليـات   .غ)١٩٢(مطروحة
املتحــدة متثلــت يف أن محــاس رفضــت الســالم بعــدم تقيــدها       

.وعلـى النقـيض مـن ذلـك، أكـد      )١٩٣(مببادئ اموعـة الرباعيـة  
ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان واجلمهوريـة العربيـة   
ــرائيلي    ــي االحـــتالل اإلسـ ــية هـ ــكلة األساسـ الســـورية أن املشـ

  .)١٩٤(لألراضي العربية
__________ 

 .٣٥-٣٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٠(

 .٣٧-٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩١(

ــاد الروســي)؛ والصــفحة    ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٩٢(  ١٢(االحت
 (فلسطني). ٢٩(قطر)؛ والصفحة  ٢٥(الصني)؛ والصفحة 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٣(

 على التوايل. ٥١و  ٤٨و  ٤١ت املرجع نفسه، الصفحا  )١٩٤(
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ورحب عدد من املـتكلمني باسـتمرار وقـف األعمـال       
ـــه بوجــه عــام     ــني إســرائيل وحــزب الل ــة ب ،غــري أن )١٩٥(العدائي

العديــد مــن املــتكلمني اآلخــرين أعربــوا عــن قلقهــم خبصــوص   
هشاشــة احلالــة علــى األرض النامجــة جزئيــا عــن غــارة شــنتها    

ــى  ــرائيل علــــــ ــاع بلبنــــــــان يف    إســــــ ــة وادي البقــــــ منطقــــــ
.ونظراً ألن العمليـة اسـتهدفت   )١٩٦(٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٩

املشروعة، قـال الـبعض أن ذلـك أبـرز      شحنة من األسلحة غري
األخـص   )، وعلى٢٠٠٦( ١٧٠١أمهية التنفيذ الكامل للقرار 

ــان     ــى لبن ــروض عل ــد األســلحة املف ــر توري ــل )١٩٧(حظ .وأحلّ ممث
) يكفـــل ٢٠٠٦( ١٧٠١الواليـــات املتحـــدة علـــى أن القـــرار 

ئيل يف الــدفاع عــن الــنفس وأضــاف أنــه جيــب علــى حــق إســرا
__________ 

(االحتــاد  ٨(األرجنــتني)؛ والصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٩٥(
(اململكـــة  ١٢(الصـــني)؛ والصـــفحة  ١١الروســـي)؛ والصـــفحة 
ــدامنرك)؛ والصــفحة  ١٤املتحــدة)؛ والصــفحة  (فرنســا)؛  ١٥(ال

ــفحة  ــفحة  ١٧والصــ ــان)؛ والصــ ــا  ٢٠(اليابــ ــة ترتانيــ (مجهوريــ
ــريو)؛ والصــفحة   ٢١ املتحــدة)؛ والصــفحة  (ســلوفاكيا)؛  ٢٢(ب

ــرويج)؛ والصــفحة   ٣٥والصــفحة  ــدا)؛ والصــفحة   ٣٨(الن (فنلن
 (كندا). ٤٣

 ١٤(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة  ٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )١٩٦(
ــان)؛  ١٧(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٥(الــدامنرك)؛ والصــفحة  (الياب

)؛ (بـريو  ٢١(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 
ــو)؛   ٢٥(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة   ٢٢والصــفحة  (قطــر، الكونغ
ــا)؛ والصــفحة   ٢٧والصــفحة  ــان)؛ والصــفحة   ٣٦(غان  ٣٨(لبن

(مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)؛ والصـفحة      ٤٠(فنلندا)؛ والصفحة 
 ٤٥ (كنــــــدا)؛ والصــــــفحة ٤٣(الربازيــــــل)؛ والصــــــفحة  ٤٢

 ٤٧(اجلزائـــــــر)؛ والصـــــــفحة  ٤٦(الســـــــودان)؛ والصـــــــفحة 
 ).(باكستان

(الواليـات   ٩(األرجنـتني)؛ والصـفحة    ٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٧(
ــدامنرك)؛ والصــفحة  ١٤املتحــدة)؛ والصــفحة  (فرنســا)؛  ١٦(ال

(غانـا)؛   ٢٧(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 
 (كندا). ٤٤(إسرائيل)؛ والصفحة  ٣٣والصفحة 

اجلمهورية العربية السورية ومجهورية إيران اإلسـالمية االلتـزام   
  .)١٩٨(حبظر توريد األسلحة

ـــه        ــتكلمني كــال مــن حــزب الل ــد مــن امل وحــث العدي
ــد تعقــد         ــة أعمــال ق ــن القيــام بأي ــى االمتنــاع ع ــرائيل عل وإس

ضـرورة اضـطالع   .وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل )١٩٩(الوضع
ــدة     ــف حــــ ــتركة لتخفيــــ ــال مشــــ ــدويل بأعمــــ ــع الــــ اتمــــ

.وإضافة إىل ذلك، حثت عـدة وفـود إسـرائيل علـى     )٢٠٠(التوتر
أن ترفع فورا حصارها اجلوي والبحري املفروض علـى لبنـان،   
ــر الـــــــس علـــــــى طلـــــــب ذلـــــــك    وحـــــــث ممثـــــــل قطـــــ

.وأعــرب ممثــل الربازيــل عــن األمــل يف أن تزيــد   )٢٠١(بالتحديــد
قــرر عقــده يف مــن دعمهــا للبنــان يف املــؤمتر امل اجلهــات املاحنــة 

  .)٢٠٢(ستوكهومل  يف ٢٠٠٦آب/أغسطس   ٣١
  

املعقـودة   ٥٥٣٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢١يف 

موجهـة   ٢٠٠٦آب/أغسـطس   ٣٠يف رسالة مؤرخة   
،أحـال املراقـب الـدائم عـن جامعـة      )٢٠٣(إىل رئيس جملس األمن
__________ 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٨(

(اململكــة  ١٣(الصــني)؛ والصــفحة  ١١رجــع نفســه، الصــفحة  مل  )١٩٩(
 ١٧(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ١٥املتحـــدة، الـــدامنرك)؛ والصـــفحة 

 (سلوفاكيا). ٢٢(اليابان)؛ والصفحة 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(

(الصني)؛  ١١(األرجنتني)؛ والصفحة  ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(
ــفحة  ــدة)؛ والصـــ  ١٢والصـ ــة املتحـ ــا)؛  ١٦فحة (اململكـ (فرنسـ
(قطـر)؛   ٢٤(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 
ــا)؛ والصــفحة   ٢٨والصــفحة  ــان)؛ والصــفحة   ٣٧(غان  ٣٨(لبن

(مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)؛ والصـفحة      ٤٠(فنلندا)؛ والصفحة 
 (باكستان). ٤٨

 .٤٣املرجع نفسه الصفحة   )٢٠٢(

)٢٠٣(  S/2006/700. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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اعتمدمها جملس جامعة الدول العربيـة يف   الدول العربية قرارين
آب/أغســـــطس  ٢٠اجتمـــــاع وزاري عقـــــد يف القـــــاهرة يف 

داعيــا جملــس األمــن إىل الضــغط علــى إســرائيل لترفــع    ٢٠٠٦
فورا احلصـار اجلـوي والـربي والبحـري املفـروض علـى لبنـان،        

الراميـة إلـاء الـرتاع الـدائر يف     “ خطة النقاط السـبع ”ومؤيدا 
ـــ  ــيت قدمتــ ــان الـــ ــان يف لبنـــ ــة لبنـــ ــه  ٢٦ها حكومـــ متوز/يوليـــ

.كما طلبت جامعـة الـدول العربيـة إىل الـس أن     )٢٠٤(٢٠٠٦
يعقد اجتماعا على مستوى الـوزراء للنظـر يف تسـوية الصـراع     

  العريب اإلسرائيلي على صعيد مجيع املسارات.

ــة    ــودة يف  ٥٥٣٠ويف اجللسـ ــبتمرب  ٢١املعقـ أيلول/سـ
٢٠٠٦   لـــس الرســـالتني  اســـتجابة لـــذلك الطلـــب، أدرج ا

املشــار إليهمــا أعــاله يف جــدول أعمالــه. وأدىل ببيانــات وزراء 
ــات     ــة الواليـ ــر خارجيـ ــاء الـــس ووزيـ ــع أعضـ ــة مجيـ خارجيـ
املتحدة، باإلضـافة إىل وزيـر خارجيـة البحـرين (باسـم جامعـة       
الدول العربية) ووزير خارجية فنلندا (باسم االحتـاد األورويب)  

  ثل إسرائيل واألمني العام.  ورئيس السلطة الفلسطينية ومم

وأكــد األمــني العــام أن األحــداث األخــرية يف املنطقــة    
أثبتــت أن مجيــع املشــاكل املطروحــة مترابطــة وأن تــرك الــرتاع 
العريب اإلسرائيلي دون حل ينطوي علـى خطـر. وأعـرب عـن     
ترحيبـــه بالـــدور احليـــوي الـــذي يقـــوم بـــه الـــس يف الســـعي 

)، وأكــد أن ٢٠٠٦( ١٧٠١ار إلحــالل الســالم باعتمــاد القــر
مشــكلة إســرائيل وفلســطني تكمــن يف صــميم الــرتاع. وشــدد  
على أن األغلبية العظمى من اإلسرائيليني والفلسـطينيني تنشـد   
السالم وتدرك أنه من غري املمكن حل الرتاع عسكريا. ودعـا  
ــة     ــداد عمليـ ــا إلعـ ــل معـ ــس إىل العمـ ــة والـ ــة الرباعيـ اموعـ

__________ 

إىل الــس يف رســالة “ خطــة النقــاط الســبع”أحــال ممثــل لبنــان   )٢٠٤(
 ).S/2006/639( ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١١مؤرخة 

ــية ذات ــداقية ع سياسـ ــوازي   مصـ ــذ املتـ ــوار والتنفيـ ــا احلـ مادهـ
  .)٢٠٥(لاللتزامات ووضوح الرؤية بالنسبة لألهداف النهائية

ــريب      ــراع العــ ــى أن الصــ ــرين علــ ــل البحــ ــدد ممثــ وشــ
اإلســرائيلي يســترتف مــوارد املنطقــة ويشــيع عــدم االســتقرار.   
ــة أن     ــدول العربي ــة الســالم، اقترحــت جامعــة ال ــاء عملي وإلحي

منــها بــدء مفاوضــات بــني     يوافــق الــس علــى مجلــة أمــور    
ــك يف      ــه مســبقا وذل ــا مت االتفــاق علي األطــراف علــى أســس م
إطار جدول زمين حمـدد وبرعايـة الـس؛ والطلـب إىل األمـني      
ــتئناف     ــة الســ ــات املالئمــ ــن اآلليــ ــرا عــ ــد تقريــ ــام أن يعــ العــ
ــق بالشــكل       ــارات تتعل ــك خي ــا يف ذل املفاوضــات املباشــرة، مب

ودور جملس األمن وغـريه  والضمانات واإلطار الزمين وحدود 
مــن األطــراف الثالثــة، وأن يقــدم ذلــك التقريــر إىل الــس؛       
وعقد الس الجتماع على املستوى الـوزاري للنظـر يف اختـاذ    

  .)٢٠٦(تدابري إضافية

وقــال ممثــل إســرائيل، يف معــرض إبــرازه اللتــزام بلــده     
بإحالل السالم، إن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين هو نتيجـة،  

ســببا، ملــذهب عــدم التســامح الــذي تعــاين منــه املنطقــة   ولــيس
والــذي يهــيمن علــى الســلطة الفلســطينية يف شــكل محــاس.       
ــد أن أي تقــدم ينبغــي أن يبــدأ بــإطالق ســراح الرهــائن        وأك

  .)٢٠٧(اإلسرائيليني وإاء اهلجمات اإلرهابية

وأمجع املتكلمـون علـى ضـرورة إعـادة تنشـيط عمليـة         
وأكـــدوا مـــن جديـــد تأييـــدهم الســـالم يف الشـــرق األوســـط، 

ــة وجــود      ــق رؤي ــة لتحقي ــذهلا اموعــة الرباعي ــيت تب للجهــود ال
دولتني، ورحبوا بنتـائج اجتمـاع اموعـة الرباعيـة املعقـود يف      

__________ 

)٢٠٥(  S/PV.5530 ٤-٢، الصفحات. 

 .٦-٤جع نفسه، الصفحات املر  )٢٠٦(

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٧(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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الـذي حــدد تـدابري لبنــاء الثقـة بــني     ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ٢٠
األطراف. ودعا ممثل فرنسا وممثل االحتـاد الروسـي علـى وجـه     

د مؤمتر دويل بشأن الشـرق األوسـط ميكـن أن    التحديد إىل عق
ينعقد يف سـياق مبـادرة جامعـة الـدول العربيـة، وميهـد السـبيل        
لوضع إطار إقليمي جديـد لتحقيـق األمـن اجلمـاعي والتكامـل      

.ورحب العديد من املتكلمني أيضـا بالتشـكيل   )٢٠٨(االقتصادي
املتوقــع حلكومــة وحــدة وطنيـــة فلســطينية، ودعــوا إىل دعـــم      

.أما وزيرة خارجية الواليات املتحـدة،  )٢٠٩(باس بقوةالرئيس ع
فقد أكـدت مـن جديـد أن علـى السـلطة الفلسـطينية أن تلتـزم        
باملبادئ اليت حددا اموعة الرباعيـة، وهـي: نبـذ اإلرهـاب،     
ــات      ــول االتفاقـ ــود، وقبـ ــرائيل يف الوجـ ــق إسـ ــراف حبـ واالعتـ

  .)٢١٠(وااللتزامات السابقة

عـن قلقهـم إزاء احلالـة    وأعرب معظم املتكلمني أيضـا    
ــزة،     ــة يف األرض الفلســطينية، وال ســيما يف غ اإلنســانية املزري
وحثوا على االستئناف الفوري لتقدمي املعونـة الدوليـة، ودعـوا    
السـلطات اإلســرائيلية إىل حتويــل إيـرادات الضــرائب والرســوم   
اجلمركية الفلسطينية اليت حتتجزها. وأشـارت وزيـرة خارجيـة    

دة إىل أن حكومتــها زادت مســاعدا املباشــرة الواليــات املتحــ
مليــون دوالر، ووافقــت علــى توســيع اآلليــة      ٤٦٨إىل مبلــغ 

الدولية املؤقتة لضـمان حصـول الشـعب الفلسـطيين علـى هـذه       
__________ 

 ، على التوايل.٢١و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٨(

(قطـر)؛   ٩(األمـني العـام)؛ والصـفحة     ٤املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٠٩(
 ١٣(غانا)؛ والصـفحة   ١١(الدامنرك)؛ والصفحة  ١٠والصفحة 

ــا)؛ والصــــفحة  ١٥(بــــريو)؛ والصــــفحة  ــة ( ١٦(فرنســ اململكــ
 ٢٠(ســــــلوفاكيا)؛ والصــــــفحة   ١٨املتحــــــدة)؛ والصــــــفحة  
 ٢٢(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٠(األرجنــتني)؛ والصــفحة 

(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٥(مجهوريـة ترتانيــا املتحــدة)؛ والصـفحة   
 (فنلندا). ٢٩(اليونان)؛ والصفحة  ٢٨

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٠(

.ويف حني أن ممثلي سلوفاكيا وفنلندا طالبا بفـتح  )٢١١(املساعدة
،حثّ ممثـل الصـني إسـرائيل    )٢١٢(معربي رفح وكرين احلدودين

رفع احلصار الذي تفرضه على فلسطني وتفكيـك اجلـدار   على 
  .)٢١٣(الفاصل وتيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية للفلسطينيني

وبشأن املسار اللبناين، دعت معظم الوفود إىل التنفيـذ    
)، وال سيما نشـر وتعزيـز قـوة    ٢٠٠٦( ١٧٠١الكامل للقرار 

األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـــان، وضـــرورة بســـط احلكومـــة  
اللبنانيــة لســلطتها الســيادية علــى مجيــع أحنــاء البلــد، وإطــالق    
سـراح اجلنــديني اإلســرائيليني املخــتطفني. وأشــار ممثــل االحتــاد  
ــاة يف املســار الســوري.     الروســي أيضــا إىل ضــرورة بعــث احلي
وقال إن االتصاالت الـيت أجراهـا مـؤخرا مـع القيـادة السـورية       

  .)٢١٤(السالمأعطته االنطباع بأن دمشق مهتمة بإحالل 

ــاس أن الســلطة       ــرئيس عب ــام اجللســة، ذكــر ال ويف خت
الفلســطينية ملتزمــة التزامــا كــامال بتحقيــق الســالم عــن طريــق  
املفاوضات، وبالشرعية الدولية وخريطـة الطريـق والعـيش مـع     

  .)٢١٥(جرياا يف سالم وأمن
  

ــة     ــاء اجللســـ  ٥٥٥٢املـــــداوالت الـــــيت دارت أثنـــ

  ٢٠٠٦توبر تشرين األول/أك ١٩املعقودة يف 

تشــــــــرين  ١٩املعقــــــــودة يف  ٥٥٥٢يف اجللســــــــة   
،اســتمع الــس إلحاطــة إعالميــة    )٢١٦(٢٠٠٦األول/أكتــوبر 
__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١١(

 ، على التوايل.٢٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٢(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٣(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٤(

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٥(

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢١٦(
هـذه اجللسـة، انظــر الفصـل السـادس، اجلــزء الرابـع، الفـرع بــاء،       
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قدمها املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط. وبعـد  
تقدمي اإلحاطة، أدىل ببيانات مجيع أعضاء الس، وممثلـو كـل   

م مــن األردن (باســم جامعــة الــدول العربيــة)، وكوبــا (باســ      
حركة بلدان عدم االحنياز)، وفنلندا (باسم االحتـاد األورويب)،  
ــة    ــة العربي ــران اإلســالمية، واجلمهوري ــة إي وإســرائيل، ومجهوري

  فلسطني.  السورية، واملراقب الدائم عن

ــرتاع       ــة أن جــوهر ال وصــرح املنســق اخلــاص يف البداي
ــدائر يف الشــرق األوســط هــو مشــكلة إســرائيل وفلســطني.      ال

أسفه لتكثيف العمليات العسـكرية اإلسـرائيلية يف   وأعرب عن 
ــى، وأعــرب عــن      ــيت أدت إىل ســقوط الكــثري مــن القتل غــزة ال
أســـفه ألن ال أعمـــال العنـــف وال اجلهـــود الدبلوماســـية، الـــيت 
ــرائيلي    ــدي اإلسـ ــن اجلنـ ــراج عـ ــر، أدت إىل اإلفـ ــا مصـ تقودهـ
األسري ووقـف هجمـات الصـواريخ ضـد إسـرائيل. وأشـار إىل       

ت اإلســرائيلية ادعــت حــدوث عمليــات ريــب      أن املخــابرا 
أسلحة إىل غزة عرب األنفاق يف الفترة األخرية. مث قدم إفـادات  
ــرئيس     عــن األزمــة السياســية يف الســلطة الفلســطينية وفشــل ال
ورئيس الوزراء يف تنفيـذ اتفـاق علـى تشـكيل حكومـة وحـدة       
وطنية. وحذر من أن اتمع الفلسـطيين يتـأرجح بـني الوحـدة     

طنية والصـراع األهلـي، حيـث أن التـوتر بـني قـوات األمـن        الو
ــة للســلطة الفلســطينية ومقــاتلي محــاس أدى إىل وقــوع       التابع
اشتباكات مسلحة. ورحب املنسق اخلـاص بتجديـد املفوضـية    
األوروبية لآللية الدولية املؤقتـة وتوسـيع نطاقهـا، وحـث علـى      

اـال  تنفيذ اتفـاق التنقـل والعبـور الـذي مـن شـأنه أن يفسـح        
لالقتصاد الفلسـطيين لالنتعـاش. وأخـريا، ذكـر املنسـق اخلـاص       
أنه مع أن رئـيس وزراء إسـرائيل، إيهـود أوملـرت، أعـرب عـن       
ــيس وزراء      ــإن رئ ــان، ف ــات مباشــرة مــع لبن ــد حمادث ــه بعق رغبت

__________ 

، بشــأن العالقــة بــني جملــس األمــن وحمكمــة العــدل       ١٨ة احلالــ
 الدولية.

لبنان، فؤاد السنيورة، قد رفض ذلك. وعلـى حنـو مماثـل، فمـع     
عـرب عـن رغبتـه يف    أن رئيس اجلمهورية العربية السورية قـد أ 

التفــاوض مــع إســرائيل لتــأمني اســترجاع مرتفعــات اجلــوالن،   
فإن رئـيس وزراء إسـرائيل أكـد أن مرتفعـات اجلـوالن سـتظل       
جزءا مـن إسـرائيل. وأكـد مـن جديـد أن إحـالل السـالم بـني         
إسرائيل وفلسـطني واجلمهوريـة العربيـة السـورية ولبنـان جـزء       

ــق     ــي لتحقي ــم املتحــدة الرام ــدف األم ــن ه ســالم شــامل يف   م
  .)٢١٧(املنطقة، وحذر من اتباع ج جتزيئي

أعرب مجيع املتكلمني عن القلـق إزاء أعمـال العنـف،      
واتفقوا على ضرورة إنعاش عملية السالم على أسـاس املبـادئ   
املتفق عليها سابقا، مبا فيها احلـل القـائم علـى وجـود دولـتني،      

ــر    ــق، وق ــل الســالم، وخريطــة الطري ارات وصــيغة األرض مقاب
جملس األمن ذات الصلة. وأعرب عدة مـتكلمني عـن تأييـدهم    
للجهود اليت يبذهلا الرئيس الفلسطيين لتشكيل حكومـة وحـدة   
وطنية من أجل إعـادة سـيادة القـانون والنظـام وحتسـني املنـاخ       

،إالّ أن ممثل اململكة املتحدة علـى وجـه التحديـد    )٢١٨(السياسي
ومــة علــى محــاس، ألقــى بالالئمــة يف فشــل تشــكيل هــذه احلك 

وأكد مـن جديـد أن الـرئيس عبـاس هـو الشـريك الرئيسـي يف        
ــادة   )٢١٩(عمليــة الســالم .وحــث عــدد قليــل مــن املــتكلمني القي

الفلسطينية على وضع حد للعنف واألنشـطة اإلرهابيـة، مبـا يف    
،بينمـا  )٢٢٠(ذلك إطـالق الصـواريخ علـى األراضـي اإلسـرائيلية     

__________ 

)٢١٧(  S/PV.5552 ٧-٢، الصفحات. 

 ١٢(الـــــدامنرك)؛ والصـــــفحة  ١٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٢١٨(
 ١٤(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٣(الكونغــو)؛ والصــفحة 

ــريو)؛ والصــفحة   (ســلوفاكيا)؛  ٢٢رنســا)؛ والصــفحة  (ف ١٦(ب
(األرجنتني)؛ والصـفحة   ٢٣(اليونان)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 

 (فنلندا). ٣٥(اليابان)؛ والصفحة  ٢٥

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٩(

ــة الســالم يف     ٥املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٢٠( (املنســق اخلــاص لعملي
ــفحة    ــط)؛ والصـ ــرق األوسـ ــا)؛ والصـــفحة   ١٥الشـ  ٢٢(فرنسـ
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عمليـات العسـكرية   دعا متكلمون آخرون إسرائيل إىل وقف ال
ــدويل     ــانون الـــ ــهاكات للقـــ ــاب انتـــ ــبة وارتكـــ ــري املتناســـ غـــ

.وبغــرض ختفيــف حــدة األزمــة االقتصـــادية يف     )٢٢١(اإلنســاين 
األرض الفلســطينية، حــث ممثــل اململكــة املتحــدة، ومتكلمــون  
آخرون رددوا ما قاله، اتمع الـدويل علـى مواصـلة اسـتخدام     

ــاع   ــال املســـ ــة يف إيصـــ ــة املؤقتـــ ــة الدوليـــ ــة إىل اآلليـــ دة املاليـــ
  .)٢٢٢(الفلسطينيني

ويف ما يتعلق باحلالة يف لبنان، أعاد معظـم املـتكلمني،     
رغم ترحيبهم بالتقدم احملرز حىت حينـه، تأكيـد ضـرورة تنفيـذ     

ــرار  ــن    ٢٠٠٦( ١٧٠١القـ ــوري عـ ــراج الفـ ــل واإلفـ ) بالكامـ
اجلنـديني اإلسـرائيليني. وحـث ممثــل كـل مـن اململكـة املتحــدة       

ات املتحــدة واجلمهوريــةَ العربيــة الســورية  وســلوفاكيا والواليــ
ومجهورية إيـران اإلسـالمية علـى االمتثـال لنظـام حظـر توريـد        

،فيمــا قــال ممثــل الــدامنرك إن علــى اجلمهوريــة      )٢٢٣(األســلحة
.وأعـرب  )٢٢٤(“أن جتاري [...] بروح بنـاءة ”العربية السورية 

ــتمرار وجــود اجلماعــات       ــن قلقهــم إزاء اس ــتكلمني ع ــدة م ع
ــة وحــدها ملســؤولية    املســلحة يف  ــان الــيت ــدد حتمــل الدول لبن

االســـــــتخدام املشـــــــروع للقـــــــوة، وحثـــــــوا علـــــــى نـــــــزع 
__________ 

 ٣٥-٣٤(إســرائيل)؛ والصــفحتان  ٣١اكيا)؛ والصــفحة (ســلوف
 (فنلندا).

 ٢٤-٢٣(فرنســا)؛ والصـــفحتان   ١٦املرجــع نفســه، الصـــفحة     )٢٢١(
(كوبـا)؛   ٣٦(فلسطني)؛ والصفحة  ٣٠(األرجنتني)؛ والصفحة 

 ٤٠(اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية)؛ والصـــفحة  ٣٩والصـــفحة 
 (مجهورية إيران اإلسالمية).

 ١٥(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٩الصــفحة  املرجــع نفســه،   )٢٢٢(
 (فنلندا). ٣٥  (سلوفاكيا)؛ والصفحة ٢١(فرنسا)؛ والصفحة 

 ١٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٢٣(
 (سلوفاكيا). ٢١(الواليات املتحدة)؛ والصفحة 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(

ــهاكات     )٢٢٥(ســالحها ــاوف بشــأن انت ــن خم ــرب أيضــا ع .وأُع
  .)٢٢٦(جيش الدفاع اإلسرائيلي للمجال اجلوي اللبناين

ودعــا ممثــل فلســطني الــس إىل وضــع حــد ألعمــال      
كــــد أيضـــــا أن  العنــــف اإلســــرائيلية، ومحايـــــة املــــدنيني. وأ   

ــار    الفلســطينيني قــد اختــاروا الســالم، ودعــا إســرائيل إىل اختي
  .)٢٢٧(الشيء نفسه

أما ممثـل إسـرائيل، فـرغم إشـارته إىل أن الوضـع علـى         
طول احلدود الشمالية قد بـدأ يف االسـتقرار، فقـد أعـرب عـن      
القلـــــق إزاء ريـــــب األســـــلحة عـــــرب احلـــــدود بـــــني لبنـــــان 

وأعـاد أيضـا تأكيـد أن بلـده لـن      العربية السـورية.   واجلمهورية
تدخل يف حوار مـع محـاس قبـل أن تقـر باملبـادئ الـيت حـددا        

  .)٢٢٨(اموعة الرباعية

ونفى ممثل اجلمهورية العربية السورية صحة ادعاءات   
ــن       ــان، وأكــد م ــده ولبن ــني بل ــب األســلحة عــرب احلــدود ب ري

ــرار     ــذ الق ــده بتنفي ــزام بل ــد الت ). وشــدد ٢٠٠٦( ١٧٠١جدي
ــدون إعــادة     أيضــا  ــدا بالســالم ب ــنعم أب ــن ت علــى أن إســرائيل ل

  .)٢٢٩(مرتفعات اجلوالن احملتلة إىل بلده
  

__________ 

(سـلوفاكيا)؛   ٢١؛ الصـفحة  (بـريو)  ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٢٥(
 (اليابان). ٢٥(األرجنتني)؛ والصفحة  ٢٣الصفحة 

(االحتـاد   ١٧(الكونغـو)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٢٦(
ــفحة  ــي)؛ والصــــ ــفحة  ٢٣الروســــ ــتني)؛ والصــــ  ٣٢(األرجنــــ

 (البحرين).

 .٣٠-٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٧(

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٨(

 .٤٠-٣٨رجع نفسه، الصفحات امل  )٢٢٩(
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 ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١١املقـــرر املـــؤرخ   

  ): رفض مشروع قرار٥٥٦٤(اجللسة 

ــ    تشـــــرين الثـــــاين/ ٨و  ٧و  ٦ة يف رســـــائل مؤرخـــ

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، طلــب ممثــل   ٢٠٠٦ نــوفمرب
ــة، وباســم أعضــاء    قطــر بصــفته   ــدول العربي ــيس جمموعــة ال رئ

جامعــة الــدول العربيــة، وممثــل أذربيجــان باســم منظمــة املــؤمتر  
اإلسالمي، وممثل كوبا باسم حركة بلدان عدم االحنياز، علـى  
ــة يف       ــس للنظــر يف احلال ــاع عاجــل للمجل ــد اجتم ــوايل، عق الت

  .)٢٣٠(يف ذلك قضية فلسطني  الشرق األوسط، مبا

تشـــــــــرين  ٩املعقـــــــــودة يف  ٥٥٦٤ويف اجللســـــــــة   
اســتجابة لتلــك الطلبــات، أدرج الــس   ٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 

الرساالت املشار إليها أعاله يف جدول أعماله. قدمت األمينـة  
العامة املساعدة للشؤون السياسـية إحاطـة إعالميـة إىل الـس     
بشأن احلالة يف املنطقة، وبعد ذلك أدىل ببيانـات مجيـع أعضـاء    

ثلو كل من اجلزائر وأذربيجان (باسم منظمة املـؤمتر  الس ومم
اإلســـالمي) والربازيـــل، وكوبـــا (باســـم حركـــة بلـــدان عـــدم   
ــاد األورويب)،    ــم االحتـــ ــدا (باســـ ــر، وفنلنـــ ــاز)، ومصـــ االحنيـــ
وإندونيسيا، ومجهورية إيران اإلسـالمية، وإسـرائيل، واألردن،   

ا، والكويـــت، ولبنـــان، واجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، وماليزيـــ 
واملغرب، والنرويج، وباكسـتان، واململكـة العربيـة السـعودية،     
ــة    ــة العربي ــا، وإســبانيا، والســودان، واجلمهوري وجنــوب أفريقي
ــيمن،     ــدة، والـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــونس، واإلمـ ــورية، وتـ السـ
واملراقب الدائم عن فلسـطني، ورئـيس اللجنـة املعنيـة مبمارسـة      

لتصــرف، واملراقــب  الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة ل  
  العربية.    الدائم عن جامعة الدول

__________ 

)٢٣٠(  S/2006/868  وS/2006/869  وS/2006/871.على التوايل ، 

وقــدمت مســاعدة األمــني العــام إفــادات عــن حــادث     
تشـرين   ٨قصف القوات اإلسرائيلية ملنطقة يف بيت حانون يف 

الذي أدى إىل مقتل العديـد مـن املـدنيني     ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 
الفلسطينيني. وحدث ذلك بعد قيام إسرائيل بعمليـة عسـكرية   

ــد ــع إطــالق      مل ــها من ــرض من ــزة كــان الغ ة أســبوع يف مشــال غ
الصــواريخ علــى إســرائيل. وقالــت إن األمــني العــام قــد أعــرب 
عــن صــدمته حيــال احلــادث. ويف حــني أدانــت األمــم املتحــدة  
إطالق الصواريخ مـن اجلانـب الفلسـطيين، فقـد ذكّـرت أيضـا       
ــاين يف    ــدويل اإلنسـ ــانون الـ ــا مبوجـــب القـ ــرفني بالتزامامـ الطـ

  .)٢٣١(تعلق حبماية املدنينيي  ما

ــال     ــل فلســــطني أعمــ ــة”وأدان ممثــ ــاب الدولــ “ إرهــ

الــيت أدت إىل مقتــل مــدنيني  “ جــرائم احلــرب”اإلســرائيلية و 
فلسطينيني. وأعرب عن االستياء إزاء إخفـاق اتمـع الـدويل،    
وخباصة جملس األمن، يف محايتهم، وأضـاف أن هـذا اإلخفـاق    

إسـرائيل. ودعـا إىل إجـراء     خلق ثقافة اإلفالت من العقـاب يف 
حتقيـــق عاجـــل يف مأســـاة بيـــت حـــانون، وإىل وقـــف متبـــادل 
إلطــالق النــار تعمــل علــى رصــده قــوة مــراقبني مــن األمــم         

ــوات اإلســــ    ــوري للقــ ــحاب الفــ ــدة، وإىل االنســ رائيلية املتحــ
 حزيــــران/ ٢٨تــــرابط فيهــــا قبــــل  املواقــــع الــــيت كانــــت إىل

  .)٢٣٢(٢٠٠٦  يونيه

ل عن األسـف للوفيـات بـني    وبينما أعرب ممثل إسرائي  
ــى أن    ــدنيني، أحلّ علـ ــفوف املـ ــل”صـ ــدنيني “ قتـ ــق ”مـ بطريـ

يف بيت حانون مل يكـن ليحـدث قـط يف حالـة توقـف      “ اخلطأ
الفلسطينيون عن إطالق الصـواريخ علـى إسـرائيل. وأشـار إىل     
أن بلده قد قام، دون جدوى، بتنبيه الس إىل اخلطـر املتزايـد   

 مــن الفلســطينيني مــا يكفــي مــن  يف غــزة، وأنــه مــنح املعتــدلني
__________ 

)٢٣١(  S/PV.5564 ٦-٤، الصفحات. 

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣٢(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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الوقت الختاذ اخلطوات الالزمة. وقال إنه جيب حتميل السـلطة  
حـدث يف أراضـيها، وحـثَّ القيـادة      الفلسطينية املسؤولية عمـا 

يتعلـق   مـا  الفلسطينية املعتدلة على اإلمساك بزمام األمور. ويف
بلبنان، أكد املمثـل أنـه بـرغم مـا حـدث مـن تطـورات إجيابيـة         

ــؤخرا الم الـــدائم ال ميكـــن أن يتحقـــق   يف اجلنـــوب، فالســـ  مـ
ــا ٢٠٠٦( ١٧٠١بالتنفيــذ الكامــل للقــرار   إال ــابع معرب ). مث ت

ــان      ــني لبنـ ــدود بـ ــرب احلـ ــلحة عـ ــب األسـ ــق إزاء ريـ ــن القلـ عـ
  .)٢٣٣(واجلمهورية العربية السورية

وأعـــرب معظـــم املـــتكلمني عـــن القلـــق البـــالغ حيـــال   
ــاع     ــف يف قط ــال العن ــزة، وال ســيما   التصــعيد األخــري ألعم غ

احلادث الـذي وقـع يف بيـت حـانون. وأشـار بعـض املـتكلمني        
إىل أن احلادث مدعاة ملزيد مـن القلـق حلدوثـه بعـد أن أعلنـت      
إسرائيل االنسحاب. ويف املقابل، أشار ممثل الواليات املتحـدة  
إىل اهلجمـات علــى إســرائيل، وأضـاف أن مســؤولية منــع شــن   

من األراضي الفلسطينية تقـع  اهلجمات اإلرهابية ضد إسرائيل 
علــى عــاتق احلكومــة الــيت تقودهــا محــاس. ودعــا العديــد مــن    
ــاروخية   املـــــــتكلمني أيضـــــــا إىل وقـــــــف اهلجمـــــــات الصـــــ

.وحث ممثل اململكة العربية السـعودية إسـرائيل   )٢٣٤(الفلسطينية
__________ 

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣٣(

ــا)؛ والصــفحة   ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٣٤( (فرنســا)؛  ١٥(غان
(مجهوريـــة ترتانيـــا  ١٧(ســـلوفاكيا)؛ والصـــفحة  ١٦والصـــفحة 

فحة (الواليـــــات املتحـــــدة)؛ والصـــــ ١٨املتحــــدة؛ والصـــــفحة  
ــدامنرك)؛ والصــفحة   ٢١ ــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٢(ال (اململك
(الصـــــني،   ٢٥-٢٤(االحتـــــاد الروســـــي)؛ والصـــــفحتان    ٢٣

(فنلنــدا)؛  ٣٠(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٧األرجنــتني)؛ والصــفحة 
S/PV.5564 (Resumption 1) (باكستان)؛ والصـفحة   ٤، الصفحة

رسـة الشــعب  (اللجنــة املعنيـة مبما  ١٤(النـرويج)؛ والصـفحة    ١١
 ٢١الفلســــطيين حلقوقــــه غــــري القابلــــة للتصــــرف)؛ والصــــفحة 

 ٢٧(الربازيــــــل)؛ والصــــــفحة  ٢٦(إندونيســــــيا)؛ والصــــــفحة 
 (إسرائيل). ٢٨أفريقيا)؛ والصفحة   (جنوب

علـــى اســـتئناف املفاوضـــات يف إطـــار متـــزامن مـــع التزامـــات  
ــواريخ موازيـــة مـــن اجلانـــب الفلســـطيين بوقـــف إطـــ   الق الصـ

ــه      ــع عملياتـ ــرائيلي جلميـ ــب اإلسـ ــف اجلانـ ــع وقـ ــالتزامن مـ وبـ
  .)٢٣٥(العسكرية

وأكد معظـم املـتكلمني علـى أن العمليـات العسـكرية        
الــيت قامــت ــا إســرائيل مــؤخرا يف غــزة كانــت غــري متناســبة   
وتشــــــــكل انتــــــــهاكات جســــــــيمة للقــــــــانون الــــــــدويل      

ــاين ــه    )٢٣٦(اإلنسـ ــى وجـ ــدة، علـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــار ممثـ  .وأشـ
اخلصوص، إىل أن مـن الصـعب فهـم اهلـدف مـن وراء العمليـة       

  .)٢٣٧(يف بيت حانون أو إجياد تربير هلا
__________ 

)٢٣٥(  S/PV.5564 ٣٣، الصفحة. 

(فرنســا)؛  ١٥فحة (قطــر)؛ والصــ  ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٣٦(
ــفحة  ــفحة   ١٧والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ١٩(مجهوريــ

الـدامنرك)؛  ( ٢١(اليونان)؛ والصفحة  ٢٠صفحة (الكونغو)؛ وال
(األرجنــتني)؛  ٢٥(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٣والصــفحة 
ــا)؛ والصــفحة  ٢٩(بــريو)؛ والصــفحة  ٢٨والصــفحة   ٣٠(كوب

 S/PV.5564ربية السعودية)؛ (اململكة الع ٣٣(فنلندا)؛ والصفحة 

(Resumption 1) ٤(أذربيجـــــان)؛ والصـــــفحة  ٣، الصـــــفحة 
(املغــرب)؛  ٨(الســودان)؛ والصــفحة  ٦(باكســتان)؛ والصــفحة 

(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ١٢(النــرويج)؛ والصــفحة  ١١والصــفحة 
(اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة  ١٤

(اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة)؛  ١٥للتصـــــرف)؛ والصـــــفحة 
ــفحة   ١٦والصـــــفحة  ــة)؛ والصـــ ــة الـــــدول العربيـــ  ١٧(جامعـــ

ــفحة   ــت)؛ والصــ ــالمية)؛    ٢٠(الكويــ ــران اإلســ ــة إيــ (مجهوريــ
(اجلمهوريــة العربيــة  ٢٢(إندونيســيا)؛ والصــفحة  ٢١والصــفحة 

(اجلماهريية العربيـة الليبيـة)؛ والصـفحة     ٢٤السورية)؛ والصفحة 
 (الربازيل). ٢٦

)٢٣٧(  S/PV.5564 ٢٢، الصفحة. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ويف حـــني رحـــب العديـــد مـــن املـــتكلمني بـــإعالن        
إســــرائيل إجــــراء حتقيــــق يف احلــــادث الــــذي وقــــع يف بيــــت  

ــانون ــق   )٢٣٨(حـــــــ ــراء حتقيـــــــ ــرون إىل إجـــــــ ــا آخـــــــ ،دعـــــــ
.وأعــرب ممثــل فرنســا خصوصــا عــن رغبتــه يف أن )٢٣٩(مســتقل

ــد )٢٤٠(حيــدد األمــني العــام املعــايري إلجــراء حتقيــق مســتقل    وأي.
املراقب الدائم عن جامعة الدول العربية هذه الدعوة، وأعـرب  
ــرا إىل    ــائق تقريــ ــة تقصــــي احلقــ ــه يف أن تقــــدم جلنــ عــــن أملــ

.وحث العديد من املتكلمني الـس علـى أن يوفـد    )٢٤١(الس
ــة مــن املــراقبني الــ   ــة إىل األراضــي الفلســطينية بعث دوليني أو آلي

.واقتـرح ممثـل ماليزيـا    )٢٤٢(للرصد أو حىت قـوة حلمايـة املـدنيني   
__________ 

(األمينـة العامـة املسـاعدة)؛ والصـفحة      ٤املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٣٨(
(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصـفحة   ١٧(غانا)؛ والصفحة  ١٤
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٨ ــان)؛ والصــفحة   ٢٠(الوالي (اليون
ــدامنرك)؛  ٢١ ــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٢والصــفحة (ال (اململك
 (مصر). ٣٢(اليابان)؛ والصفحة  ٢٧(الصني)؛ والصفحة  ٢٤

(فرنســا)؛  ١٥(قطــر)؛ والصــفحة   ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٣٩(
ــفحة  ــفحة   ١٧والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ١٩(مجهوريــ

(لبنـان)؛   ٣٥(األرجنتني)؛ والصفحة  ٢٥(الكونغو)؛ والصفحة 
S/PV.5564 (Resumption 1) (باكستان)؛ والصـفحة   ٤، الصفحة

(جامعـة الـدول    ١٧(اإلمارات العربية املتحـدة)؛ والصـفحة    ١٥
 (الربازيل). ٢٦العربية)؛ والصفحة 

)٢٤٠(  S/PV.5564 ١٥، الصفحة. 

)٢٤١(  S/PV.5564 (Resumption 1) ١٧، الصفحة. 

)٢٤٢(  S/PV.5564 (فرنســـا)؛  ١٥(قطـــر)؛ والصـــفحة   ١٢، الصـــفحة
 ٣٢(الـيمن)؛ والصـفحة    ٣١(كوبـا)؛ والصـفحة    ٢٩والصفحة 

(ماليزيـــا)؛   ٣٦(لبنـــان)؛ والصـــفحة   ٣٥(مصـــر)؛ والصـــفحة  
S/PV.5564 (Resumption 1) (أذربيجان)؛ والصفحة  ٣، الصفحة

(اإلمــارات  ١٥(املغــرب)؛ والصــفحة  ٨والصــفحة  (تــونس)؛ ٦
ــدة)؛ والصـــفحة   ــة املتحـ ــفحة  ١٧العربيـ  ٢٤(الكويـــت)؛ والصـ

 أفريقيا). (جنوب ٢٧(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحة 

لـــــس آليـــــة محايـــــة دوليـــــة تفصـــــل     أيضـــــا أن ينشـــــئ ا 
  .)٢٤٣(الطرفني  بني

ــة        ــاء الثق ــدابري لبن ــة اختــاذ ت وأكــد عــدة مــتكلمني أمهي
ــة الســالم   ــا   )٢٤٤(لتيســري اســتئناف عملي ــذا الصــدد، دع .ويف ه

ج الفـوري وغـري املشـروط عـن     معظم أعضاء الس إىل اإلفرا
اجلنــدي اإلســرائيلي املختطــف، يف حــني حثــت معظــم الــدول  
غــري األعضــاء إســرائيل علــى إطــالق ســراح أعضــاء احلكومــة   

احملتجـــــزين الفلســـــطينية والـــــس التشـــــريعي الفلســـــطيين    
  إسرائيل.  يف

ودعا ممثل قطر، بصفته رئيس جمموعة الدول العربيـة،    
ــل مســـؤوليات   ــس إىل حتمـ ــن والســـلم    الـ ــاه صـــون األمـ ه جتـ

الدوليني. وحث األمني العـام أن يعـد تقريـرا يقـدم إىل الـس      
عن العدوان اإلسـرائيلي املتواصـل علـى األراضـي الفلسـطينية،      
ودعــا إىل الوقــف الفــوري إلطــالق النــار وإرســال قــوة مراقبــة 
دوليـة. وطلـب إىل جملـس األمـن إعـادة حتريـك عمليـة الســالم        

ــة    الراكــدة علــى مج  ــع املســارات. ودعــا أيضــا إىل تقــدمي كاف ي
الضمانات واحلوافز الالزمة إىل مجيع األطراف لتنفيذ اتفاقـات  
السالم املربمة، وتذليل العقبات اليت تواجـه التوصـل إىل حتقيـق    
ــه     ــرار أعدتـ ــروع قـ ــار إىل أن مشـ ــامل. وأشـ ــم وشـ ــالم دائـ سـ

عربيــــــــة ــــــــذا الشــــــــأن كــــــــان معروضــــــــا اموعــــــــة ال
ــدهم   .و)٢٤٥(الــس علــى أعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن تأيي

  ملشروع القرار.
__________ 

)٢٤٣(  S/PV.5564 ٣٦، الصفحة. 

ــفحة    )٢٤٤( ــه، الصــ ــع نفســ ــلوفا ١٦املرجــ ــفحة (ســ  ١٩كيا)؛ والصــ
 ٣٦(كوبــــــــا)؛ والصــــــــفحة  ٢٩(الكونغــــــــو)؛ والصــــــــفحة 

(أذربيجـان)؛   ٣، الصفحة S/PV.5564 (Resumption 1)(ماليزيا)؛
 ٢٦(املغرب)؛ والصـفحة   ٨(باكستان)؛ والصفحة  ٤والصفحة 
 (الربازيل).

)٢٤٥(  S/PV.5564 ١٣، الصفحة. 
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تشـــــرين  ١١يف  ٥٥٦٥وعقـــــد الـــــس جلســـــته     
ــه  )٢٤٦(٢٠٠٦الثــــاين/نوفمرب  للنظــــر يف مشــــروع قــــرار قدمتــ

،ومــن بــني مــا جــاء فيــه أن يطالــب الــس إســرائيل   )٢٤٧(قطــر
بوقــف عملياــا العســكرية وســحب قواــا مــن داخــل قطــاع   

ــيت كانــــــت ت  ــع الــــ ــزة إىل املواقــــ ــل  غــــ ــا قبــــ ــز فيهــــ تمركــــ
ــه  ٢٨ ــوري   ٢٠٠٦حزيران/يونيــ ــف فــ ــدعو إىل وقــ ؛ وأن يــ

جلميــع أعمــال العنــف بــني اجلــانبني اإلســرائيلي والفلســطيين؛    
وأن يطلب إىل األمني العام أن ينشئ جلنـة لتقصـي احلقـائق يف    
اهلجوم الـذي وقـع يف بيـت حـانون، يف غضـون ثالثـني يومـا؛        

ــد بالتزاماـــ  ــرائيل أن تتقيـ ــة وأن يهيـــب بإسـ ـا مبوجـــب اتفاقيـ
جنيف، وأن يهيب بالسلطة الفلسطينية أن توقـف العنـف، مبـا    
ــى األراضــي اإلســرائيلية؛ وأن     ــك إطــالق الصــواريخ عل يف ذل
ــانية      ــاعدة اإلنسـ ــطيين باملسـ ــعب الفلسـ ــداد الشـ ــدعو إىل إمـ يـ
ــة       ــتقرار احلال ــأمني اس ــدويل ت ــاتمع ال ــب ب ــة؛ وأن يهي العاجل

ــة حل     ــة دولي ــها إنشــاء آلي ــدنيني؛ وأن يهيــب   بســبل من مايــة امل
ــدابري     ــة تشــمل ت ــالطرفني أن يعمــدا إىل اختــاذ خطــوات فوري ب
لبنــاء الثقــة، ــدف اســتئناف مفاوضــات الســالم؛ وأن يطلــب 
ــن       ــس األم ــه إىل جمل ــرا يف حين ــدم تقري ــام أن يق ــني الع إىل األم

  بشأن تنفيذ القرار.

ويف هذه اجللسة، أدىل ببيانات ممثلو كل من الكونغـو    
امنرك واليابــــان وقطــــر وســــلوفاكيا واململكــــة املتحــــدة  والــــد

  والواليات املتحدة واملراقب الدائم عن فلسطني.  

وطرح مشـروع القـرار للتصـويت، غـري أنـه مل يعتمـد         
بسبب تصويت ممثل الواليات املتحدة ضده. بينمـا امتنـع عـن    

__________ 

 S/2006/868ُدرجت الرسائل من ممثلي قطر وأذربيجـان وكوبـا (    )٢٤٦(
 على التوايل) يف جدول األعمال. S/2006/871و  S/2006/869و 

)٢٤٧(  S/2006/878. 

التصـــويت ممثلـــو كـــل مــــن الـــدامنرك واليابـــان وســــلوفاكيا      
  .  املتحدة  واململكة

ورأى ممثل الواليات املتحـدة أن مشـروع القـرار غـري       
متوازن وأنه متحيز ضد إسرائيل وله دوافـع سياسـية. وأعـرب    
عــن االســتياء خبصــوص عــدم تضــمنه أيــة إشــارة إىل اإلرهــاب  

إدانة حلماس، وأضاف أنـه ليسـت هنـاك ضـرورة تسـتدعي       أو
ــة     ــة حلمايـــ ــة دوليـــ ــائق أو آليـــ ــي احلقـــ ــة لتقصـــ ــاء بعثـــ إنشـــ

.ودعت ممثلة اململكة املتحـدة إسـرائيل إىل تفـادي    )٢٤٨(املدنيني
إيــــذاء املــــدنيني، والقيــــادةَ الفلســــطينية إىل وقــــف األنشــــطة  
ــة الســــورية إىل    ــةَ العربيــ ــا دعــــت اجلمهوريــ اإلرهابيــــة؛ كمــ
اســـتخدام نفوذهـــا، بشـــكل بنـــاء، علـــى قـــادة محـــاس الـــذين  
يتخذون من سوريا مقرا هلم. وأضافت أن النص غـري متـوازن   

.وعـزى ممثلـو   )٢٤٩(قدر الكايف ومل جيسـد مـدى تعقّـد احلالـة    بال
الدامنرك واليابان وسلوفاكيا امتناعهم عن التصويت لألسـباب  

.وأعــرب ممثلــو الكونغــو وقطــر وفلســطني عــن خيبــة )٢٥٠(ذاــا
  .)٢٥١(أملهم لعدم اعتماد مشروع القرار

  
املعقـودة   ٥٥٦٨املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٦/نوفمرب تشرين الثاين ٢١يف 

تشــــــــرين  ٢١، املعقــــــــودة يف ٥٥٦٨يف اجللســــــــة   
،اســتمع الــس إىل إحاطــة إعالميــة  )٢٥٢(٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 
__________ 

)٢٤٨(  S/PV.5565 ٥-٤، الصفحتان. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٩(

ــه، الصـــفحة    )٢٥٠(   ، والصـــفحتان ٦-٥، والصـــفحتان ٥املرجـــع نفسـ

 ، على التوايل.٧-٦

 .٧لصفحة املرجع نفسه، ا  )٢٥١(

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٥٢(
هـذه اجللسـة، انظــر الفصـل السـادس، اجلــزء الرابـع، الفـرع بــاء،       
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ــر     ــية عـــن آخـ ــام للشـــؤون السياسـ قـــدمها وكيـــل األمـــني العـ
التطــورات يف املنطقــة. وبعــد تقــدمي اإلحاطــة، أدىل ببيانــات      
ــا (باســم حركــة      ــو كــل مــن كوب ــع أعضــاء الــس، وممثل مجي

ــ ــاد األورويب)،    بلـ ــم االحتـ ــدا (باسـ ــاز)، وفنلنـ ــدم االحنيـ دان عـ
ــالمي  ــران اإلسـ ــة إيـ ــدائم   ومجهوريـ ــب الـ ــرائيل، واملراقـ ة، وإسـ

  فلسطني.  عن

وأفاد وكيل األمني العام أن املواجهات، الـيت شـهدها     
شهر من العنف املتصـاعد، بـني القـوات اإلسـرائيلية واملقـاتلني      

مــن اجلــانبني.  الفلســطينيني قــد أســفرت عــن ســقوط ضــحايا  
وأعرب عن شكّه يف أن يتم التوصل إىل اتفاق بشـأن تشـكيل   
حكومـة وحــدة وطنيــة يف فلســطني، علــى الــرغم مــن مواصــلة  
رئيس السلطة الفلسطينية بذل اجلهود لتحقيق ذلك. وأضـاف  
أن احلالة االقتصادية واإلنسـانية يف قطـاع غـزة ال تـزال مزريـة      

ــذ   ــرائيلية مل تنفـ ــلطات اإلسـ ــل  ألن السـ ــاق التنقـ ــل اتفـ بالكامـ
ــور. وشــدد علــى ضــرورة العــودة إىل املســار السياســي،     والعب
وأضـاف أن تـدخل طـرف ثالـث قـد يسـاعد يف دفـع الطـرفني         
على جتاوز املأزق احلايل. ويف ما يتعلق بعملية السالم األوسـع  
يف الشــرق األوســط، فقــد رأى أنــه بوســع اجلمهوريــة العربيــة   

ــة بالغــة”الســورية أن تقــوم بــدور يتســم   يف عــدد مــن “ بأمهي
  .)٢٥٣(ااالت

وأعــرب ممثــل فلســطني عــن االســتياء خلــذالن الــس    
للفلسطينيني مرة أخرى، ولعدم اعتمـاد مشـروع القـرار الـذي     

، واــــم ٢٠٠٦تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١١قدمتــــه قطــــر يف 
إسرائيل بارتكاب جـرائم حـرب يف ظـل تـوفري عضـو دائـم يف       

اسية هلا. وأكد مـن جديـد أن حكومـة    الس للحماية الدبلوم
__________ 

قـــــة بــــني جملـــــس األمـــــن وحمكمـــــة  ، بشـــــأن العال١٨احلالــــة  
 الدولية. العدل

)٢٥٣(  S/PV.5568 ٧-٢، الصفحات. 

بلده ال تـزال ملتزمـة بإجيـاد حـل دبلوماسـي لألزمـة، ورحـب        
باملبادرة األخرية اليت تقدمت ا فرنسـا وإيطاليـا وإسـبانيا مـن     

وصـلت إىل طريـق مســدود.    أجـل تنشـيط عمليـة السـالم الـيت     
وأخـــــريا، كــــــرر دعوتــــــه إىل الوقـــــف الفــــــوري املتبــــــادل   

  .)٢٥٤(النار  إلطالق

ذكر ممثـل إسـرائيل إن احلالـة علـى األرض ميكـن أن      و  
ــا يلـــي:  “ حاهابـــني عشـــية وضـــ ”تـــتغري  ــة حـــدث مـ يف حالـ
أن تتوقف اجلمهوريـة العربيـة السـورية ومجهوريـة إيـران       أوال،

ــيت     ــادئ ال اإلســالمية عــن دعــم اإلرهــاب؛ مث تقبــل محــاس املب
حددا اموعة الرباعية؛ وتتوقف امليليشيات الفلسـطينية عـن   

ن اهلجمــات علــى األهــداف اإلســرائيلية؛ ويطلــق ســراح      شــ
  .)٢٥٥(اجلنود اإلسرائيليني املخطوفني الثالثة

وأعرب معظم املتكلمني عـن القلـق لتـدهور احلالـة يف       
األرض الفلسطينية احملتلة، وحثـوا مجيـع األطـراف املعنيـة علـى      
اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق تســوية عادلــة ودائمــة عــن   

اوض من خالل تنشـيط عمليـة السـالم علـى أسـاس      طريق التف
احلل القائم على وجود دولتني، وقرارات الس ذات الصـلة،  
وخريطة الطريق. وحث أغلبية املتكلمني إسـرائيل علـى وقـف    
استخدام القوة غري املتكافئة ضد املدنيني الفلسـطينيني، وحثـوا   
الفلســـطينيني علـــى بـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــود لوقـــف إطـــالق  

  صواريخ على إسرائيل.  ال

وأعرب بعض املتكلمني عن خيبة األمل لعـدم اعتمـاد     
ــه قطــر     ــذي قدمت ــرار ال ــس ملشــروع الق ــل  )٢٥٦(ال .وحــث ممث

ــاء مبســؤوليته علــى     ــتفكري يف ســبل الوف ــى ال الصــني الــس عل
__________ 

 .١٠-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٤(

 .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٥(

(الصـني)؛   ١٩(فلسـطني)؛ والصـفحة    ٧املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٥٦(
 (كوبا). ٣٣(قطر)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

951/1582 11-02856 
 

ــو ــة   )٢٥٧(أفضـــل حنـ ــدول املهتمـ ــا إىل أن الـ ــل كوبـ ــار ممثـ .وأشـ
عس الـــس، تقـــا اضـــطرت للجـــوء إىل اجلمعيـــة العامـــة بعـــد

ــاثال  ــرارا ممــ ــاين/نوفمرب  ١٧يف )٢٥٨(واعتمــــدت قــ ــرين الثــ تشــ
ــة ٢٠٠٦ .ويف حــني رحــب ممثــل  )٢٥٩(يف دورة اســتثنائية طارئ

قطر بـذلك القـرار، أشـار إىل أن احملفـل الـذي اتخـذ فيـه لـيس         
احملفل املناسب ملعاجلة املشـكلة، مـا دامـت املسـؤولية الرئيسـية      

ــع     ــدوليني تقــ ــن الــ ــلم واألمــ ــون الســ ــن صــ ــاتق  عــ ــى عــ علــ
ــ)٢٦٠(الــس ات املتحــدة أن القــرار مــا هــو  .ورأت ممثلــة الوالي

قرار آخر متحيز يتجاهـل احلقـائق علـى األرض، وال يـأت      إالّ
بشــيء إلحــراز تقــدم حنــو حتقيــق الســالم يف املنطقــة. وحثــت   

“ املسـرحيات الدبلوماسـية  ”الدول األعضاء على رفـض تلـك   

مــا تتخــذه مــن ”و“ االجتماعــات الــيت تعقــد يف تعجــل ”ألن 
ليسـت بـديال عـن عـزم الطـرفني علـى       “ قرارات مثرية للجـدل 

  .)٢٦١(القيام مبا يلزم من اخلطوات لتحقيق السالم

وأكد بعض املتكلمني أنه ينبغي تشجيع كـل احتمـال     
إلشــراك ذوي املصــاحل اإلقليمــيني يف خمتلــف عمليــات الســالم  

يف  اجلاريــة، ودعيــت اجلمهوريــة العربيــة الســورية للمســامهة     
.غــري أن ممثلــة الواليــات املتحــدة أعربــت عــن  )٢٦٢(إجيــاد احلــل

ــة      ــة العربيـ ــى أن اجلمهوريـ ــل علـ ــود دالئـ ــن وجـ ــاج مـ االنزعـ
السورية تعمل باالشتراك مـع حـزب اللــه وحلفائهـا اللبنـانيني      

__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٧(

 .١٠/١٦-القرار دإط  )٢٥٨(

)٢٥٩(  S/PV.5568 ٣٤، الصفحة. 

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦٠(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦١(

(غانـا)؛   ١٥(الكونغـو)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسـه، الصـفحة     )٢٦٢(
(الـدامنرك)؛ والصـفحتان    ٢٥(اليابان)؛ والصفحة  ١٧والصفحة 

 (االحتاد الروسي). ٣١-٣٠

اآلخرين علـى زعزعـة اسـتقرار حكومـة لبنـان، وأـا ال تلتـزم        
  .)٢٦٣(باحلظر املفروض على توريد األسلحة

ار ممثــل قطــر إىل أن وفــد بــالده ســيدعو الــس   وأشــ  
لعقد جلسة على املستوى الوزاري يف الشـهر التـايل مـن أجـل     
كسر مجـود عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط. ودعـا الـدول        
األعضــاء، وال ســيما أعضــاء الــس، للمشــاركة بنشــاط يف      

  .)٢٦٤(اجللسة املزمع عقدها
  

املعقـودة   ٥٦٢٤املداوالت اليت دارات يف اجللسـة    

  ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥يف 

كــــــــانون  ٢٥، املعقــــــــودة يف ٥٦٢٤يف اجللســــــــة   
، استمع الـس إىل إحاطـة إعالميـة قـدمها     ٢٠٠٧الثاين/يناير 

وكيل األمـني العـام للشـؤون السياسـية عـن احلالـة يف املنطقـة.        
  ومل يدل ببيانات أخرى.  

م تقريـره  وقال وكيل األمني العام إن األمـني العـام قـد     
النــهائي عــن احلالــة يف الشــرق األوســط إىل الــس يف كــانون  

.وأشــــار إىل حــــدوث تطــــورات )٢٦٥(٢٠٠٦األول/ديســــمرب 
ــدويل باحلاجــة       ــى الصــعيد ال ــها شــعور متجــدد عل ــة، من إجيابي
املاســة إلجيــاد خمــرج سياســي للمضــي قــدما، وعلــى األخــص    

ــة الرباعيــ      ــادة تنشــيط اموع ــادرات ترمــي إىل إع ــاذ مب ة، اخت
وإجــــراء أعضــــاء اموعــــة الرباعيــــة لزيــــارات إىل املنطقــــة، 

__________ 

 .٢٧حة املرجع نفسه، الصف  )٢٦٣(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٤(

 كــــــــانون األول/ ١٢يف  ٥٥٨٤ه عقــــــــد الــــــــس جلســــــــت  )٢٦٥(

ــأن البنــــد املعنــــون  ٢٠٠٦ ديســــمرب ــة يف الشــــرق ”، بشــ احلالــ
)، ودرات يف S/2006/956، للنظــر يف ذلــك التقريــر (  “األوســط

وأصدر الس أيضا بيانا  لسطني.اجللسة مناقشات حول قضية ف
). وترد تغطية هلذه اجللسـة يف الفصـل   S/PRST/2006/51رئاسيا (

 ، هاء.٣٣الثامن، الباب 
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والدعوات اليت وجهتها اجلمهورية العربية السـورية السـتئناف   
ــيس وزراء     ــن رئـ ــل مـ ــى كـ ــرائيل. والتقـ ــع إسـ ــات مـ املفاوضـ
إسرائيل، إيهود أوملـرت، ورئـيس السـلطة الفلسـطينية، حممـود      

ــدس يف   ــاس، يف القـ ــمرب   ٢٣عبـ ــانون األول/ديسـ  ،٢٠٠٦كـ
ووافقا على استئناف عمل اللجنة األمنيـة الرباعيـة املؤلفـة مـن     
إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية ومصـــر والواليـــات املتحـــدة.  
وباإلضافة إىل ذلك، استمر االلتزام بوقف إطـالق النـار املتفـق    

، ووافقـت إسـرائيل علـى    ٢٠٠٦عليه يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ــني قطــاع غـــزة و    ــابر ب ــل  حتســني أوضــاع املع إســرائيل، وحتوي

  اإليرادات الفلسطينية اليت حتتجزها.

ومن ناحية ثانية، أشار إىل تعقـد احلـوار بـني الطـرفني       
بســبب األوضــاع السياســية الســائدة يف إســرائيل وفلســطني.    
وقــدم إفــادات عــن احتــدام التــوتر بــني الفصــائل يف األراضــي    

ة الفلســطينية احملتلــة، وعــن الصــعوبات الــيت تواجههــا احلكومــ  
االئتالفيـة اإلســرائيلية يف وضـع جــدول أعمـال واضــح بســبب    
ــات التشــريعية     ــذ أن جــاءت االنتخاب الفضــائح السياســية. ومن
الفلســـطينية حبكومـــة الســـلطة الفلســـطينية بقيـــادة محـــاس إىل  

أن املعونــة الدوليــة    احلكــم، أُعيــد تقيــيم بــرامج املــاحنني، إالّ     
ــطينيني ز  ــة إىل الفلسـ ــع، املقدمـ ــدميها  ادت يف الواقـ ــع أن تقـ مـ

  .)٢٦٦(احلكومة الفلسطينية  جير عرب مل
  

املعقـودة   ٥٦٢٩املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣يف 

ــة    ــودة يف ٥٦٢٩ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ١٣، املعقـ شـ
، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة إعالميـــة قـــدمها املنســـق ٢٠٠٧

ــة يف اخلـــاص لعمليـــة الســـالم يف الشـــرق األوســـط عـــن احلا  لـ
املنطقة. وباإلضـافة إىل البيانـات الـيت أدىل ـا أعضـاء الـس،       

__________ 

)٢٦٦(  S/PV.5624. 

ــة    أدىل ببيانـــات ممثلـــو األرجنـــتني، وأذربيجـــان (باســـم منظمـ
املؤمتر اإلسـالمي)، وبـنغالديش، وكوبـا (باسـم حركـة بلـدان       
عــدم االحنيــاز)، وأملانيــا (باســم االحتــاد األورويب)، ومجهوريــة  

واليابــان، واألردن، والكويــت  إيــران اإلســالمية، وإســرائيل،   
(باسـم جمموعــة الــدول العربيـة)، ولبنــان، وماليزيــا، واملغــرب،   
ــة     ــة العربيــ ــنغال، واجلمهوريــ ــتان، والســ ــرويج، وباكســ والنــ

ــة    ــال (مجهوريــ ــا، وفرتويــ ــورية، وتركيــ ــة)،  -الســ البوليفاريــ
واملراقب الدائم عن فلسـطني، ورئـيس اللجنـة املعنيـة مبمارسـة      

  للتصرف.    القابلة  قوقه غريالشعب الفلسطيين حل

وأفاد املنسق اخلاص أنه مت مؤخرا، حتت رعايـة امللـك     
عبــد اللـــه ملــك اململكــة العربيــة الســعودية، التوصــل يف مكــة   
التفــاق خبصــوص تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فلســطينية،   
ــة       ــن تشــكيل حكوم ــك ع ــه يف أن يســفر ذل ــن أمل وأعــرب ع

نـب آخـر، أقـر بـأن     تسـتطيع اجلهـات املاحنـة دعمهـا. ومـن جا     
ــها وقــــف       ــزال قائمــــة، ومنــ ــن التحــــديات ال تــ ــد مــ العديــ
ــني الفلســطينيني والعنــف اإلســرائيلي     ــة ب االشــتباكات الداخلي
الفلسطيين. وأعرب أيضا عن قلقـه البـالغ إزاء اسـتمرار التـوتر     
الناجم عن قيام إسرائيل بأعمال بنـاء وحفـر يف املدينـة القدميـة     

الية الشـديدة الـيت تواجههـا السـلطة     يف القدس، وإزاء األزمة امل
الفلســطينية، وعــدم تنفيــذ اتفــاق التنقــل والعبــور. وحــذر مــن  
اســتمرار اخنفــاض النشــاط التجــاري وتزايــد االعتمــاد علــى       
املعونة إذا مل يسمح مبزيد من فرص العبور. وخبصـوص لبنـان،   

املــأزق السياســي ”ذكــر املنســق اخلــاص أنــه يف ظــل اســتمرار  
ــداخلي ــة الشــمالية    ، تعر“ال ــان للقصــف يف املنطق ضــت حافلت

الشرقية من بريوت صباح ذلك اليوم. ويف ما يتعلـق باحلـادث   
ــدفاع اإلســرائيلية والقــوات      ــوات ال ــني ق ــع مــؤخرا ب ــذي وق ال

كـــال اجلـــانبني انتـــهكا القـــرار    املســـلحة اللبنانيـــة، ذكـــر أن   
)، ومن مث حث مجيع األطـراف علـى احتـرام    ٢٠٠٦( ١٧٠١
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تامــــا واللجــــوء إىل اآلليــــة الثالثيــــة ملعاجلــــة  القـــرار احترامــــا 
  .)٢٦٧(الشواغل

وأكد املتكلمون بصفة عامة ضرورة التوصل إىل حـل    
ــم لألزمــة يف الشــرق األوســط، وللقضــية     شــامل وعــادل ودائ
الفلسطينية اليت تشكل صميم هذه األزمـة، وشـددوا علـى أنـه     

ميكن التوصل هلـذه التسـوية إال مـن خـالل احلـوار السـلمي        ال
واملفاوضات، على أسـاس قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة،      
ــدأ    ــة، ومبـ ــة الرباعيـ ــعتها اموعـ ــة الطريـــق الـــيت وضـ وخريطـ
ــالم     ــادرة السـ ــد، ومبـ ــاق مدريـ ــالم، واتفـ ــل السـ األرض مقابـ
العربيـة. وأكــدوا كـذلك أن اهلــدف النـهائي املتــوخى ال يــزال    
ا هو حتقيق الرؤية القائمة علـى أسـاس وجـود دولـتني. وحتقيقـ     

هلــذه الغايــة، جيــب علــى كــل مــن اإلســرائيليني والفلســطينيني   
  االمتناع عن اختاذ إجراءات أحادية اجلانب.  

وأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل أن حكومتــه تؤيــد   
املناقشات املقبلة، وأا ستواصل تقدمي املسـاعدة إىل األطـراف   

  .)٢٦٨(بشأن مسائل مثل األمن والتنقل والعبور

الوفود باالتفاق األخري بـني الفصـيلني    ورحبت معظم  
الفلســطينيني الرئيســيني، فــتح ومحــاس، الــذي مت التوصــل إليــه  
يف مكة واهلادف إىل تشكيل حكومة وحدة وطنية يف غضـون  

.ودعوا إىل التعجيل بتشكيل حكومة جديـدة علـى   )٢٦٩(أسابيع
__________ 

)٢٦٧(  S/PV.5629 ٨-٣، الصفحات . 

 .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦٨(

ــفحة    )٢٦٩( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٩املرجـ ــر)؛ والصـ ــاد  ١٣(قطـ (االحتـ
ــفحة   ــي)؛ والصــــ ــفحة   ١٤الروســــ ــيا)؛ والصــــ  ١٨(إندونيســــ

(الواليــات  ٢١(بنمــا)؛ والصــفحة   ٢٠(الكونغــو)؛ والصــفحة  
(فرنســـا)؛  ٢٤والصـــفحة  (الصـــني)؛ ٢٢املتحـــدة)؛ والصـــفحة 

(بلجيكـــا)؛  ٢٧(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٢٥والصــفحة  
(الكويـــــت)؛  ٤١(ســـــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة   ٢٨والصـــــفحة 

، الصـفحة  S/PV.5629 (Resumption 1)(أملانيـا)؛   ٤٣والصـفحة  
 

ــة     ــة الرباعي ــادئ اموع ــهاج جيســد مب .وحــث )٢٧٠(أســاس من
ا على رفع احلصار املايل املفـروض علـى   متكلمون آخرون أيض

  .)٢٧١(السلطة الفلسطينية كوسيلة لتشجيع تلك اجلهود

ــاء الــيت قامــت ــا       ويف مــا يتعلــق بأعمــال احلفــر والبن
مؤخرا إسرائيل يف القدس، أعرب عـدد كـبري مـن الوفـود عـن      
القلق الشـديد مـن أن يلحـق ذلـك أضـرارا باملسـجد األقصـى،        

.واـم العديـد   )٢٧٢(ملية السالم ككـل ثالث احلرمني، ويهدد ع
من املتكلمني إسرائيل باعتزام تغيري الوضع القـانوين والتكـوين   

__________ 

 ١٦(النـــرويج)؛ والصـــفحة  ١٢(مـــن ماليزيـــا)؛ والصـــفحة  ١٠
ــرب)؛ والصــــــفحة   ــتان)؛ وال ١٨(املغــــ  ١٩صــــــفحة (باكســــ

 ٢١(الســـــنغال)؛ والصـــــفحة   ٢٠(بـــــنغالديش)؛ والصـــــفحة  
(اللجنــــة املعنيــــة مبمارســــة الشــــعب   ٢٣(األردن)؛ والصــــفحة 

 الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف).

)٢٧٠(  S/PV.5629 ــفحة ــفحة   ١٢، الصـ ــا)؛ والصـ ــا)؛  ١٦(غانـ (إيطاليـ
(اململكـــة  ٢٥ الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة( ٢١والصـــفحة 

(سـلوفاكيا)؛   ٢٨(بلجيكا)؛ والصفحة  ٢٧املتحدة)؛ والصفحة 
، الصـفحة  S/PV.5629 (Resumption 1)(أملانيـا)؛   ٤٢والصـفحة  

 (النرويج). ١٢(تركيا)؛ والصفحة  ٥

)٢٧١(  S/PV.5629 ــفحة ــو ٩، الصــ ــفحة  (جنــ ــا)؛ والصــ  ١٧ب أفريقيــ
(فلســطني)؛  ٣١(بنمــا)؛ والصــفحة  ٢٠(الكونغــو)؛ والصــفحة 

S/PV.5629 (Resumption 1) (السنغال). ٢٠، الصفحة 

)٢٧٢(  S/PV.5629 ــر)؛ والصـــــفحة  ٨، الصـــــفحة (جنـــــوب  ١٠(قطـــ
(الكونغـو)؛   ١٨ة (إندونيسيا)؛ والصفح ١٥أفريقيا)؛ والصفحة 

 ٣٢(الصـني)؛ والصـفحة    ٢٣(بنمـا)؛ والصـفحة    ٢٠والصـفحة  
ــفحة   ــطني)؛ والصــ ــفحتان   ٣٦(فلســ ــان)، والصــ  ٤٠-٣٩(لبنــ

(الكويــــت)؛  ٤١(اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية)؛ والصــــفحة 
S/PV.5629 (Resumption 1)  ٤(كوبـا)؛ والصـفحة    ٢، الصـفحة 

ــا)؛ والصـــفحة  ٦(أذربيجـــان)؛ والصـــفحة  ــا)؛  ٩(تركيـ (ماليزيـ
ــفحة  ــفحة     ١٠والصـ ــالمية)؛ والصـ ــران اإلسـ ــة إيـ  ١٦(مجهوريـ

ــرب)؛ والصــــــفحة   ــتان)؛ والصــــــفحة   ١٧(املغــــ  ١٩(باكســــ
 ٢١(الســـــنغال)؛ والصـــــفحة   ٢٠(بـــــنغالديش)؛ والصـــــفحة  

(اللجنــــة املعنيــــة مبمارســــة الشــــعب   ٢٢(األردن)؛ والصــــفحة 
 الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف).
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الــــدميغرايف للقــــدس، ودعــــوا الــــس إىل اختــــاذ اإلجــــراءات 
  .)٢٧٣(الالزمة

ــود تفجــري        ــت معظــم الوف ــان، أدان ــق بلبن ــا يتعل ويف م
حــافلتني عمــوميتني وأكــدت أنــه جيــب حماســبة اجلنــاة. وحــث 

الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة علــى إنشــاء حمكمــة ممــثال 
.ويف الوقــت نفســه، )٢٧٤(ذات طــابع دويل حملاكمــة اإلرهــابيني 

ــزام كــال اجلــانبني  أعــرب معظــم املــتكلمني عــن اال  ــاح اللت رتي
ــاخل  إىل ــبري بــــ ــد كــــ ــرار  حــــ ــاد القــــ ــذ اعتمــــ ط األزرق منــــ

)، غـــري أـــم أعربـــوا عـــن القلـــق البـــالغ إزاء  ٢٠٠٦( ١٧٠١
ق النــار الــذي وقــع مــؤخرا بــني القــوات اللبنانيــة حــادث إطــال

واإلسرائيلية. ومع أن ممثل إسـرائيل أصـر علـى أن بلـده يركـز      
،فقد احتج ممثل لبنـان  )٢٧٥(على االجتار غري املشروع باألسلحة

ــيق       ــوات التنسـ ــوء إىل قنـ ــرائيل اللجـ ــض إسـ ــى رفـ ــدة علـ بشـ
  .)٢٧٦(واالتصال حلل املسائل املتعلقة باخلط األزرق

ــر وقــف    وأشــار    ــل فلســطني إىل أن اتفــاق مكــة أق ممث
التطاحن الداخلي بـني الفلسـطينيني. وأضـاف أيضـا أن القـادة      
ــتعادة      ــرائيلي واس ــة االحــتالل اإلس ــدوا بإزال الفلســطينيني تعه
ــائل     ــتحظى املسـ ــطيين. وسـ ــعب الفلسـ ــة للشـ ــوق الوطنيـ احلقـ
الرئيســـية، مـــن قبيـــل القــــدس الشـــرقية احملتلـــة، والالجــــئني      

، والســـجناء الفلســـطينيني، وبنـــاء إســـرائيل غـــري  الفلســـطينيني
القانوين للجدار واملسـتوطنات، بأولويـة قصـوى. وشـدد علـى      

__________ 

)٢٧٣(  S/PV.5629 ــفحة ــفحة   ٨، الصـ ــر)؛ والصـ ــت)؛  ٤١(قطـ (الكويـ
S/PV.5926 (Resumption 1)  ٥(كوبـا)؛ والصـفحة    ٤، الصـفحة 

 (مجهورية إيران اإلسالمية). ١١(أذربيجان)؛ والصفحة 

)٢٧٤(  S/PV.5629 على التوايل.٢٧و  ٢٢، الصفحتان ، 

)٢٧٥(  S/PV.5629 ٣٥، الصفحة. 

)٢٧٦(  S/PV.5629 ٣٧، الصفحة. 

أن اتمــع الــدويل ملــزم بضــمان عــدم اختــاذ إســرائيل لتــدابري    
  .)٢٧٧(أحادية الطرف تعرض للخطر إمكانات حتقيق السالم

أمـــا ممثـــل إســـرائيل، فقـــد اســـتنكر اســـتمرار إطـــالق    
ــى   ــب األســلحة إىل   الصــواريخ عل األراضــي اإلســرائيلية وري

ــاق مكــة، ألن محــاس        ــن االرتيــاب مــن اتف ــزة. وأعــرب ع غ
ــراف حبــق إســرائيل يف الوجــود،      ــى اســتعداد لالعت ليســت عل
ــى أن    ــر علـ ــاب. وأصـ ــدن العنـــف واإلرهـ ــاق مل يـ وألن االتفـ
ــاء يف موقــع جبــل اهليكــل تجــرى ملصــلحة زائــري     أعمــال البن

علـى أي حـال، تقـوم بـذلك يف نطـاق      املنطقة، وأن إسـرائيل،  
ســلطتها. وأخــريا، أكــد أن حــزب اللـــه يف لبنــان يعيــد تســليح 
نفسه عن طريق االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة عـرب احلـدود       
السورية اللبنانية، وأشار إىل أن اجليش اللبنـاين اعتـرض محولـة    
شاحنة مـن األسـلحة يف طريقهـا إىل حـزب اللــه . وأكـد مـن        

حث اتمع الدويل جلمهورية إيـران اإلسـالمية    جديد ضرورة
عربيــــــة الســــــورية علــــــى وقــــــف عبثهمــــــا  واجلمهوريــــــة ال

  .)٢٧٨(املنطقة  يف
__________ 

 .٣٣-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧٧(

 .٣٦-٣٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧٨(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

955/1582 11-02856 
 

ــيت دار  ــداوالت الــ ــة املــ ــودة يف  ٥٦٣٨ت يف اجللســ املعقــ

  ٢٠٠٧آذار/مارس   ١٤

آذار/مـــــارس  ١٤، املعقـــــودة يف ٥٦٣٨يف اجللســـــة   
 ، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة إعالميـــة قـــدمها وكيـــل ٢٠٠٧

األمني العام للشؤون السياسية عن احلالة يف الشـرق األوسـط.   
  ومل يدل ببيانات أخرى.  

وقـــدم وكيـــل األمـــني العـــام مـــوجزا عـــن التطـــورات   
اإلجيابيــة والســلبية الــيت شــهدها الشــهر املاضــي. وأشــار إىل       
استمرار االلتزام بوقف إطـالق النـار املتفـق عليـه يف مكـة بـني       

ت، وإىل أنـه ينتظـر االنتـهاء قريبـا     فتح ومحاس حىت ذلـك الوقـ  
من تشكيل احلكومة اجلديـدة. وشـدد علـى ضـرورة أن تعمـل      
احلكومة اجلديدة علـى منـع ريـب األسـلحة وشـن اهلجمـات       
على إسرائيل، وعلى فرض القانون والنظـام يف الـداخل. ومـن    
ــيت عقــدت     ــة األخــرى االجتماعــات ال بــني التطــورات اإلجيابي

طة الفلسـطينية ورئـيس وزراء إسـرائيل    مؤخرا بني رئيس السـل 
ــه مل حيــرز أي   ــم أن ــني إســرائيل      (رغ ــدء احلــوار ب ــدم حنــو ب تق

واجلمهورية العربيـة السـورية)، وظهـور عالمـات علـى ازديـاد       
مشاركة البلدان العربية. غري أن حتقيـق السـالم مـا زال يواجـه     
حتديات. وأعرب، على وجه اخلصوص، عـن القلـق السـتمرار    

نـف، نتيجـة للقتـال الـداخلي والعمليـات العسـكرية       التوتر والع
اإلســرائيلية. ويف مــا يتعلــق بلبنــان، تأســف لزيــادة التهديــدات  
األمنيــة، غــري أنــه أعــرب عــن التفــاؤل املشــوب باحلــذر بشــأن  

  .)٢٧٩(الطريق السياسي املسدود
  

__________ 

)٢٧٩(  S/PV.5638. 

املعقـودة   ٥٦٦٧املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٥يف 

ــان/أبريل  ٢٥، املعقــــودة يف ٥٦٦٧ســــة يف اجلل   نيســ
ــة    )٢٨٠(٢٠٠٧ ــر خارجيـ ــة وزيـ ــت رئاسـ ــس، حتـ ــتمع الـ ،اسـ

اململكة املتحدة، إىل إحاطة إعالمية قدمها وكيل األمـني العـام   
للشؤون السياسية عن احلالـة يف املنطقـة. وأدىل ببيانـات مجيـع     
ــة      ــة العربي ــان واجلمهوري ــو إســرائيل ولبن ــس، وممثل أعضــاء ال

  ية واملراقب الدائم عن فلسطني.السور

ويف حني أبرز وكيل األمني العام التطـورات اإلجيابيـة     
الــيت عرفتــها عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط، مبــا فيهــا أداء 
حكومــة الوحـــدة الوطنيـــة الفلســطينية للـــيمني الدســـتورية يف   

ــارس  ١٧ ــرئيس    ٢٠٠٧آذار/م ــني ال ــاع آخــر ب ــد اجتم ، وعق
ملرت، وتفعيل مبـادرة السـالم العربيـة    عباس ورئيس الوزراء أو

يف مــؤمتر قمــة جامعــة الــدول العربيــة املنعقــد يف    ٢٠٠٢لعــام 
الفترة األخرية، شدد وكيل األمني العام على أن عدم حـدوث  
حتسن كبري يف احلالة األمنية قد يهدد استمرارية هذا التحـرك.  
وتواصـــل تزايـــد إطـــالق الصـــواريخ، واســـتمرت إســـرائيل يف 

عن القلق مـن التـهريب املزعـوم لألسـلحة بـني مصـر        اإلعراب
وغــزة. وخبصــوص لبنــان، قــال إنــه رغــم بــذل جهــود مكثفــة    
للتخفيف من حدة احلالة السياسية، مل حيدث أي تقـدم بشـأن   

  .)٢٨١(تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء حمكمة خاصة
__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــات الــيت دارت     )٢٨٠(
لفصـــل الثالـــث، اجلـــزء األول،    خـــالل هـــذه اجللســـة، انظـــر ا    

، بشـــأن طلبـــات توجيـــه الـــدعوات الـــيت  ٥دال، احلالـــة  الفـــرع
رفضت أو مل تتخـذ إجـراءات بشـأا؛ والفصـل السـادس، اجلـزء       

، بشـأن العالقـة بـني جملـس األمـن      ١٨الفـرع بـاء، احلالـة     الرابع،
 الدولية. وحمكمة العدل

)٢٨١(  S/PV.5667 ٧-٢، الصفحات. 
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ورحــب معظــم املــتكلمني باملبــادرات األخــرية الراميــة   
 الشـــرق األوســـط، وال ســـيما زيـــادة     إىل تعزيـــز الســـالم يف  

مشاركة األطراف الفاعلة اإلقليمية، وأعربوا عن أملـهم يف أن  
يســفر اســتئناف احلــوار عــن إحيــاء عمليــة الســالم. ويف حــني   
أكد املتكلمـون ضـرورة طمأنـة الفلسـطينيني بشـأن إجيـاد أفـق        
سياسي، أضاف ممثل الواليات املتحدة أنه ينبغـي علـى الـدول    

روها أن توضــح أفقــا سياســيا إلســرائيل. ورأى أن  العربيــة بــد
لبــدء مفاوضــات الوضــع النــهائي،  األطــراف ليســت مســتعدة  

أنه ينبغـي أن تنـاقش السـبل الكفيلـة بضـمان أمـن إسـرائيل         إال
.وكــرر )٢٨٢(ومــدى قــدرة الدولــة الفلســطينية علــى االســتمرار 

ممثال فرنسـا واالحتـاد الروسـي دعوتيهمـا إىل عقـد مـؤمتر دويل       
ــيح ــن الشــروع يف      يت ــرفني م ــتمكني الط ــة ل الضــمانات الالزم

  .)٢٨٣(مفاوضات بشأن الوضع النهائي

وأعرب أغلبية املتكلمني عن قلقهم الشديد خبصـوص    
احلالة اإلنسانية يف األراضـي الفلسـطينية. وحـث ممثـل جنـوب      
أفريقيا اتمع الـدويل علـى الـتفكري يف اجلـزاءات القاسـية الـيت       

ــوال الفلســـطين  ني، بـــدون أن يقرهـــا جملـــس األمـــن  يجتمـــد أمـ
اجلمعية العامة، واليت تقـوض قـدرة احلكومـة اجلديـدة علـى       أو

  .)٢٨٤(أداء مهامها كما ينبغي

وأعربـت عـدة وفـود عـن قلقهـا إزاء االنتـهاك األخـري          
،الــذي محــل ممــثال الواليــات  )٢٨٥(لوقــف إطــالق النــار يف غــزة 

.ودعــت )٢٨٦(املتحــدة واململكــة املتحــدة محــاس املســؤولية عنــه 
__________ 

 .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٢(

 ، على التوايل.٢٦و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٣(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٤(

 ١٣(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٨٥(
(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٩(جنوب أفريقيـا)؛ والصـفحة   

 (إسرائيل). ٣٧

 ، على التوايل.٢٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٦(

معظــم الوفــود الفلســطينيني إىل وقــف إطــالق الصــواريخ علــى 
ــراج عــن اجلنــدي اإلســرائيلي املختطــف. ويف     إســرائيل، واإلف
الوقت نفسه، أُعرب عن القلق من عمليات التوغل العسـكرية  

،وطالب بعض املـتكلمني إسـرائيل   )٢٨٧(إلسرائيل يف قطاع غزة
وإعـادة فـتح   ،)٢٨٨(باإلفراج الفوري عـن السـجناء الفلسـطينيني   

،ووقـــف أنشـــطة االســـتيطان اإلســـرائيلية )٢٨٩(املعـــابر إىل غـــزة
  .)٢٩٠(وبناء اجلدار العازل

وأكـــد ممثـــل فلســـطني أنـــه رغـــم اجلهـــود املبذولـــة         
الســـتئناف املفاوضــــات املباشــــرة، تواصـــل إســــرائيل تنفيــــذ   
سياسات وممارسات غـري قانونيـة ترمـي إىل مواصـلة احتالهلـا.      

الفرصـة ال تـزال سـاحنة، وأكـد أن     ويف الوقت نفسه، أقر بـأن  
حكومة الوحدة الوطنية قـد كلفـت الـرئيس عبـاس بالتفـاوض      

  .)٢٩١(للتوصل إىل تسوية سلمية ائية مع إسرائيل

أمــا ممثــل إســرائيل، فقــد ذهــب إىل أن الفلســطينيني        
ــزة إىل قاعــــدة لإلرهــــاب و  ــوا غــ ــة إلطــــالق” حولــ “ منصــ

__________ 

ــو)؛ الصــفحتان   ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٨٧(  ١١-١٠(الكونغ
 ٢٢أفريقيـــا)؛ والصـــفحة   (جنـــوب  ١٣(فرنســـا)؛ والصـــفحة  
 ٤٢-٤١(إندونيســــيا)؛ والصــــفحتان  ٢٧(بنمــــا)؛ والصــــفحة 

 (اجلمهورية العربية السورية).

(جنـوب   ١٣(الكونغـو)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٨(
 (فلسطني). ٣٢أفريقيا)؛ والصفحة 

 ١٦(الكونغـــــو)؛ والصـــــفحة  ١٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٢٨٩(
(اململكــة  ٣٠(إيطاليــا)؛ والصــفحة  ٢٣(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة 

 (فلسطني). ٣٣املتحدة)؛ والصفحة 

(فرنسـا)؛   ١١(الكونغو)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٠(
ــفحة  ــفحة   ١٣والصــ ــا)؛ والصــ ــوب أفريقيــ ــريو)؛  ١٨(جنــ (بــ
(الصــني)؛ والصــفحة   ٢٠(بلجيكــا)؛ والصــفحة   ١٩والصــفحة 

 ٣١؛ والصــفحة (االحتــاد الروســي)  ٢٥(بنمــا)؛ والصــفحة   ٢٣
 (لبنان). ٣٩(فلسطني)؛ والصفحة 

 .٣٦-٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩١(
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ــرائي  ــرائيل احتالصــــواريخ علــــى إســ فظــــت ل. وقــــال إن إســ
بــاحلق يف الــدفاع عــن نفســها وعــن شــعبها وستواصــل    دائمــا

  .)٢٩٢(القيام بذلك

وخبصــوص لبنــان، أعــرب معظــم أعضــاء الــس عــن     
القلق الستمرار الرتاع الداخلي. وحـذر ممـثال الصـني وإيطاليـا     

ــد    مــن أن ممارســة اتمــع ا  ــالزم ق ــن ال ــر م ــدويل لضــغط أكث ل
.وتطلــع ممثــل )٢٩٣(يســاعد علــى التوصــل إىل اتفــاق سياســي ال

لبنــان إىل وقــف دائــم إلطــالق النــار يضــمن اســتقرار لبنــان        
.وأعـرب ممثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة، مؤيــدا      )٢٩٤(وأمنـه 

،عــن القلــق إزاء ورود )٢٩٥(بعــدد ضــئيل مــن املمــثلني اآلخــرين
إفــادات باســتمرار شــحن األســلحة إىل حــزب اللـــه، وطالــب   

ــى تو    ــروض علـــ ــر املفـــ ــاذ احلظـــ ــدول بإنفـــ ــع الـــ ــد مجيـــ ريـــ
ــدها    )٢٩٦(األســلحة ــد عــن تأيي ــود مــن جدي ــت عــدة وف .وأعرب

ــان     ــني لبنــ ــدود بــ ــة احلــ ــتقلة ملراقبــ ــيم مســ ــة تقيــ ــاد بعثــ إليفــ
،ودعا ممثل إيطاليا اجلمهورية العربية السـورية إىل  )٢٩٧(وسورية

  .)٢٩٨(املشاركة يف هذه املسألة
  

__________ 

 .٣٩-٣٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩٢(

 ، على التوايل.٢٤و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩٣(

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٤(

 (إيطاليا). ٢٥(بريو)؛ والصفحة  ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٥(

 .٨نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٩٦(

)٢٩٧(  S/PV.5667 ــفحة ــفحتان   ٩، الصــ ــدة)؛ والصــ ــات املتحــ   (الواليــ

ــفحة  ١٨-١٧ ــريو)؛ والصــ ــفحة  ٢٣(بــ ــا)؛ والصــ  ٣٠(إيطاليــ
 (اململكة املتحدة).

)٢٩٨(  S/PV.5667 ٢٥، الصفحة. 

ــيت  ــداوالت الــ ــات املــ  ٥٧٠١و  ٥٦٨٣ دارت يف اجللســ

حزيران/يونيــه  ٢٠/مــايو و أيار ٢٤املعقــودة يف  ٥٧٢٣ و

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٥و 

املعقــودة يف  ٥٧٢٣و ٥٧٠١و  ٥٦٨٣يف اجللســات   
 ٢٠٠٧متوز/يوليــه  ٢٥حزيران/يونيــه و  ٢٠أيار/مــايو و  ٢٤

على التوايل، اسـتمع الـس إىل إحاطـات إعالميـة مـن وكيـل       
األمني العام للشؤون السياسية، واملنسق اخلاص لعملية السـالم  

شرق األوسط بشأن تطورات احلالة يف الشرق األوسـط.  يف ال
  ومل يدل ببيانات أخرى أثناء هذه اجللسات.  

وأُشري إىل أن فتـرة األشـهر الثالثـة شـهدت عـددا مـن         
التطورات اهلامة. أوال، قامت محاس بتمرد عنيف ضـد قـوات   
األمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية يف حزيران/يونيــه، ممــا أدى  

محــاس علــى الســلطة السياســية يف غــزة، وإحــالل   إىل اســتيالء
حكومة لتصريف األعمال يقودها رئيس الوزراء سـالم فيـاض   
ــرئيس عبــاس    مكــان حكومــة الوحــدة الفلســطينية، وإعــالن ال
ــداخلي إىل وقــوع تــنقالت    ــال ال ــة الطــوارئ. وأدى االقتت حلال
للسكان، من بينهم مقاتلو فتح الذين سعوا للفرار مـن أعمـال   

وإن منعــوا مجــيعهم مــن دخــول مصــر، وإىل حــدوث  العنــف، 
اشتباكات يف الضفة الغربية. ومـن ناحيـة أخـرى، عبـأ اتمـع      
الدويل، مبا يف ذلك اموعـة الرباعيـة، زمخـا دبلوماسـيا هـائال      
لتكـرار تأكيـد التأييـد للـرئيس عبـاس واملؤسسـات الفلسـطينية        

نـها  الشرعية، والعمل مع حكومة تصـريف األعمـال، بطـرق م   
  تقدمي اجلهات املاحنة للمساعدة املالية املباشرة.  

ثانيـــا، اســـتمرار أعمـــال العنـــف بـــني اإلســـرائيليني        
والفلسطينيني. وفيما أقر األمني العام حبـق إسـرائيل يف الـدفاع    
ــا       ــتهدف أعماهلـ ــمان أال تسـ ــها بضـ ــد طالبـ ــها، فقـ ــن نفسـ عـ

  املدنيني.  

يين لعـدة  ثالثا، فبعد توقف احلـوار اإلسـرائيلي الفلسـط     
أســابيع، عقــد يف ايــة املطـــاف اجتمــاع ثنــائي بــني رئـــيس       
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ــرائيل ــوزراء اإلســــ ــطينية يف  الــــ ــلطة الفلســــ ــيس الســــ ي ورئــــ
. ويف حني تواصل بذل اجلهـود لتعزيـز   ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٦

مبادرة السالم العربية، أعلنت الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف    
ــدعوة لعقــد     ــى ال ــه أعلنــت عزمهــا عل اجتمــاع دويل متوز/يولي

تشارك فيه مجيـع األطـراف الفاعلـة اإلقليميـة. وحظيـت رغبـة       
اجلمهورية العربية السورية يف املشاركة يف املفاوضـات الراميـة   

  إىل حتقيق السالم مع إسرائيل بالترحيب.  

ــاء       ــد بن ــق بتجمي ــا يتعل رابعــا، مل حيــرز أي تقــدم يف م
ية، واسـتمر  املستوطنات اإلسرائيلية وتفكيـك البـؤر االسـتيطان   

ــه بتعهــداا      ــاء اجلــدار العــازل، ومل تــف إســرائيل حــىت حين بن
بتخفيـــف القيـــود املفروضـــة علـــى التنقـــل والعبـــور يف الضـــفة 
  الغربية. ونتيجة لذلك، استمر تردي احلالة اإلنسانية يف غزة.  

وأخريا، كان من بني التحديات الرئيسـية املاثلـة علـى      
ســلطة الفلســطينية، ومنــع الصــعيد السياســي اســتعادةُ وحــدة ال

حـدوث انقسـام بفعـل األمـر الواقـع بـني غـزة والضـفة الغربيــة         
تلح يف األفق القريب احتماالت لتحقيق املصاحلة بني  (وإن مل

محـــاس وفـــتح)، وضـــرورة النـــهوض بالعمليـــة السياســـية بـــني  
  اإلسرائيليني والفلسطينيني.  

 ٢٠٠٧أيار/مـايو   ٢٠ويف ما يتعلق بلبنـان، انـدلع يف     
قتـال عنيـف بـني قـوات اجلـيش اللبنـاين ومسـلحني مـن تنظــيم         
فتح اإلسالم يف طرابلس بالقرب من خمـيم ـر البـارد لالجـئني     
ــها. وكــررت     ــرة بأكمل ــال يف الفت الفلســطينيني، وتواصــل القت
احلكومة اللبنانية تأكيد أن السـماح حبمـل السـالح لـن يكـون      

ميليشـيا.  لغري قوات األمن، وبقيـت مصـممة علـى التصـدي لل    
واســتمر الوضــع األمــين العــام يف لبنــان هــو بــدروه يف التــردي   

بوقوع تفجريات إرهابية، وانتهاكات لوقف األعمال العدائيـة  
  .)٢٩٩(يف اجلنوب، وقيام الطريان اإلسرائيلي بطلعات دورية

  
، املعقـودة  ٥٧٣٦اجللسة اليت دارت يف داوالت امل  

  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٩يف 

ــاجليف    ــودة يف ، ا٥٧٣٦ ةلسـ ــطس  ٢٩ملعقـ آب/أغسـ
ــة إحاطــة إىل الــس اســتمع ، )٣٠٠(٢٠٠٧ مــن املنســق  إعالمي

مجيـع أعضـاء   وأدىل اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط. 
األردن، وإســرائيل، أدىل ببيانــات ممثلــو ببيانــات، كمــا  الــس

ــيا،  ــة  وإندونيسـ ــران (مجهوريـ ــالمية)، و -وإيـ ــتان اإلسـ باكسـ
إلسالمي)، والربازيـل، والربتغـال (باسـم    (باسم منظمة املؤمتر ا

واجلمهوريـة العربيـة   االحتاد األورويب)، وبنغالديش، واجلزائر، 
وكوبـــا (باســـم حركـــة بلـــدان عـــدم فييـــت نـــام، والســـورية، 
واليابــان، إســرائيل، ولبنــان، وماليزيــا، والنــرويج،  و االحنيــاز)،

ــة)،   ــة العربيـــ ــم اموعـــ ــيمن (باســـ ــدائم   والـــ ــب الـــ واملراقـــ
  طني.فلس  عن

أعــرب املنســق اخلــاص عــن تفــاؤل مشــوب باحلــذر.      
بـــني رئـــيس الســـلطة الناشـــئ وضـــوعي املوار احلـــوأفـــاد بـــأن 

، وأن ولد مزيـدا مـن األمـل   الفلسطينية ورئيس وزراء إسرائيل 
إلصــالح األمــن يت شــرعت ــا الســلطة الفلســطينية اجلهــود الــ

يل . ومع ذلك، بينما بدأ التعاون بني إسـرائ تبعث على التفاؤل
اإلغـالق يف الضـفة   حـاالت  والسلطة الفلسـطينية، فقـد ظلـت    

ــرائيلي   ــتمر العنـــف اإلسـ ــة، واسـ ــة قائمـ ــطيين.  - الغربيـ الفلسـ
السياسـية واملؤسسـية   اآلثـار  وأعرب أيضا عن بـالغ القلـق إزاء   

__________ 

  .S/PV/5723 و S/PV.5701و  S/PV.5683انظر   )٢٩٩(

للحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــات الــيت دارت   )٣٠٠(
، انظر الفصـل السـادس، اجلـزء الرابـع، البـاب      ةه اجللسخالل هذ

فيما يتصـل بالعالقـة بـني جملـس األمـن وحمكمـة        ١٨باء، القضية 
  العدل الدولية.
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بني غزة والضـفة   الستمرار االنقسامواالجتماعية واالقتصادية 
عـت إىل احلـوار،   قـد د  “محـاس ”الغربية. وعلى الرغم مـن أن  

ــد واصــلت   ــرض ســيطرا  فق ــزة.   ف ــى قطــاع غ العســكرية عل
وتـــعد التقــارير الــيت تفيــد بتــهريب أســلحة مــن مصــر إىل غــزة 
مسألة تثري القلق أيضـا. وأعـرب عـن أسـفه بسـبب الـنقص يف       
السلع األساسية بسـبب إغـالق املعـرب التجـاري الرئيسـي وهـو       

يف  مــأزق سياســيأشــار إىل وجــود معــرب كــارين. ويف اخلتــام، 
فـتح  مقـاتلي  اللبناين و يشاملواجهة بني اجللبنان، وإىل استمرار 

  .)٣٠١(اإلسالم، ولكن احلالة يف اجلنوب ظلت هادئة نسبيا

وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة جمــددا دعــوة بلــده إىل     
عقد مؤمتر من أجل الدعوة إىل تعزيز احلل القائم علـى وجـود   

تقــدمي دعــم كــبري مــن أجــل دولــتني. وأضــاف أن بلــده يعتــزم 
ورحبـت غالبيـة    .)٣٠٢(تعزيز القطاع األمين للسلطة الفلسطينية

ــادرات الدبلوماســية مــن أجــل تنشــيط     ــالطفرة يف املب ــود ب الوف
املعـــين ؤمتر عقـــد املـــعمليـــة الســـالم، وأعربـــت عـــن تأييـــدها ل 

املقرر عقده يف وقت الحق مـن هـذا العـام.     ،الشرق األوسطب
ــى    ــل األردن علـ ــدد ممثـ ــل    وشـ ــة عمـ ــع خطـ ــة إىل وضـ احلاجـ

ــات        ــية بتوجه ــة السياس ــدء العملي ــن أجــل ب ــين م وجــدول زم
، واقتــرح ممثــل فلســطني أن يعقــد )٣٠٣(ونتــائج حمــددة بوضــوح

العديـد مـن املـتكلمني     عـاد . وأ)٣٠٤(املؤمتر برعاية األمم املتحدة
دعمهم من جديد للحل القائم على وجـود  على أيضا التأكيد 

__________ 

)٣٠١(  S/PV.5736 ، ٧-٣الصفحات.  

  .٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )٣٠٢(

)٣٠٣(  S/PV.5736  االستئناف)٤)، الصفحة ١.  

)٣٠٤(  S/PV.5736 ٢٥، الصفحة.  

ــتني و ــادرة الســالم ال ملدول ــن    ب ــهم ع ــد من ــة، وأعــرب عدي عربي
  .)٣٠٥(دعمهم للرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض

وأعـــرب معظـــم املـــتكلمني عـــن القلـــق الشـــديد إزاء    
تدهور احلالة االجتماعية االقتصـادية يف األراضـي الفلسـطينية،    
ال سيما يف قطاع غزة، حيث االقتصـاد علـى وشـك االيـار.     

ة إيرادات الضـرائب  ورحبت بعض الوفود بقيام إسرائيل بإعاد
ــن      إىل الســلطة الفلســطينية فضــال عــن إطــالق ســراح عــدد م

، بينمــا شــددت وفــود أخــرى علــى )٣٠٦(الســجناء الفلســطينيني
أن عدم تنفيـذ االتفـاق املتعلـق بالتنقـل والعبـور أسـهم إسـهاما        
كـــبريا يف االيـــار االقتصـــادي يف غـــزة، ودعـــوا إىل التعجيـــل 

زيــل عــن اعتقادهــا بضــرورة  . وأعربــت ممثلــة الربا)٣٠٧(بتنفيــذه
تغــيري نــوعي يف حيـاة الشــعب الفلســطيين، بوصــف  ”حـدوث  

  .)٣٠٨(“ذلك شرطا الستدامة العملية السياسية

الواقـع  لالنقسـام  وأعرب بعض املتكلمني عن أسـفهم    
بــني غــزة والضــفة الغربيــة. وحــذر ممثــل الكونغــو مــن أن هــذا  
التطــور ميكــن أن يعــرض للخطــر احلــل القــائم علــى وجــود        

__________ 

)٣٠٥(  S/PV.5736١٣(الواليــــات املتحــــدة)؛ الصــــفحة  ٦فحة ، الصــــ 
(إيطاليــا)؛  ١٧(فرنســا)؛ الصــفحة   ١٥(ســلوفاكيا)؛ الصــفحة  

ــفحة  ــفحة   ٢٠الصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــال)؛  ٣٤(اململكـ (الربتغـ
S/PV.5736  ٤الصـفحة   (النـرويج)؛  ٢)، الصفحة ١(االستئناف 

  (اليابان). ١١(كوبا)؛ و الصفحة  ٥(األردن)؛ الصفحة 

)٣٠٦(  S/PV.5736،  (سـلوفاكيا)؛   ١٣(الصـني)؛ الصـفحة    ١٠الصفحة
)، الصــفحة ١(االسـتئناف   S/PV.5736(الربتغـال)؛   ٣٤الصـفحة  

(بـنغالديش)؛   ٩(الربازيـل)؛ الصـفحة    ٦(النرويج)؛ الصـفحة   ٢
  (باكستان). ١٠الصفحة 

)٣٠٧(  S/PV.5736 ــفحة ــفحة   ١٢، الصـ ــا)؛ الصـ ــطني)؛  ٢٤(غانـ (فلسـ
)، الصــفحة ١(االسـتئناف   S/PV.5736(الربتغـال)؛   ٣٤الصـفحة  

  .(اليابان) ١١)؛ والصفحة يلازرب(ال ٦(النرويج)؛ الصفحة  ٢

)٣٠٨(  S/PV.5736  االستئناف)٧)، الصفحة ١.  
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ــتنيد ــي إىل أن    )٣٠٩(ولـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــار ممثـ ــني أشـ ، يف حـ
. وأعـرب  )٣١٠(السالم مع إسرائيل يتطلب الوحـدة الفلسـطينية  

ــل بنمــا عــن   ــى أي سياســة مــن شــأا أن    أممث ــق عل ــه ال يواف ن
تؤدي إىل تفاقم انقسام السلطة الفلسطينية، وشـاركه يف هـذه   

ــة ممــ   . ومــن جانبــه، رأى ممثــل  )٣١١(ثال قطــر وباكســتان النقط
مجهورية إيران اإلسالمية وأعضاء آخـرون أن محـاس ال ميكـن    

  .  )٣١٢(من املشهد السياسي الفلسطيينإقصاؤها 

وركــز ممثــل فلســطني علــى االعتــداءات اإلســرائيلية        
ــعبه،    ــانون اإلنســاين الــدويل،   يف انتــهاك املســتمرة ضــد ش للق

ــادرة دبلوماســية      ــدما يف أي مب ــى ضــرورة املضــي ق وشــدد عل
  .  )٣١٣(ء دولة فلسطينيةرامية إىل إنشا

وذكــر ممثــل إســرائيل أن التطــورات اإلجيابيــة األخــرية    
ــى ــني     علـ ــاالت بـ ــك االتصـ ــا يف ذلـ ــية، مبـ ــاحة الدبلوماسـ السـ

خلفيــة اخلطــر حصــلت علــى حكومتــه والســلطة الفلســطينية، 
املســــتمر الــــذي تشــــكله محــــاس وحــــزب اهللا، بــــدعم مــــن   

ــرار” ــو  “مؤيـــديهما األشـ ــة السـ ــة العربيـ ــا اجلمهوريـ رية، ومهـ
ومجهوريــة إيــران اإلســالمية. وأعــرب عــن أســفه لقيــام محــاس 
ــده يســتجيب       ــال إن بل ــه ق ــزة، ولكن ــهريب األســلحة إىل غ بت

  .  )٣١٤(لالحتياجات اإلنسانية يف غزة

 وبشـــأن لبنـــان، حـــذر ممثـــل إســـرائيل مـــن أن احلالـــة   
، وأضــاف أن نقــل هشــة ومضــطربة وغــري مســتقرة زالــت  مــا

__________ 

)٣٠٩(  S/PV.5736  ٢٢الصفحة.  

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٠(

)٣١١(  S/PV.5736؛ و١٢ ، الصـــــــفحة S/PV.5736  االســـــــتئناف)١ ،(
  على التوايل. ١٠الصفحة 

)٣١٢(  S/PV.5736 ١٥، الصفحة.  

  .٣٢-٢٩ اتاملرجع نفسه، الصفح  )٣١٣(

  .٣٥-٣٢الصفحات  املرجع نفسه،  )٣١٤(

ســالمية واجلمهوريــة العربيــة  األســلحة مــن مجهوريــة إيــران اإل 
الســورية إىل حــزب اهللا مســتمر، يف انتــهاك صــارخ للحظـــر      

ــى   ــد املفــروض عل ــا   توري ــك، دع األســلحة. وباإلضــافة إىل ذل
الـــس إىل زيـــادة اجلهـــود لكفالـــة إطـــالق ســـراح اجلنـــديني   

. ويف حــني )٣١٥(٢٠٠٦اإلســرائيليني املخــتطفني يف متوز/يوليــه 
هنــاك أي حركـة فيمــا يتعلــق  يســت لممثــل لبنــان إىل أنـه   شـار أ

ــانيني احملتجــزين يف إســرائيل،     ــالمبســألة الســجناء اللبن ــل  ق ممث
ميكـــن املقارنـــة بينـــهما، ألن  إســـرائيل إن هـــاتني املســـألتني ال

قتلــــــة ”العديــــــد مــــــن املعــــــتقلني اللبنــــــانيني يف إســــــرائيل  
ويف اخلتــام، أعــرب معظــم املــتكلمني عـــن      .)٣١٦(“إرهــابيون 

لسياسـي يف لبنـان، وشـددوا علـى ضـرورة      القلق إزاء الوضـع ا 
  استئناف احلوار الوطين قبل االنتخابات الرئاسية املقبلة.  

  
ــ   ــيت دارت يف  داوالتاملــــ ــات الــــ  ٥٧٤٦اجللســــ

ــى   ٥٨١٥و  ٥٧٨٨و  ٥٧٦٧ و ــودة علــــ املعقــــ

تشـــــرين   ٢٤أيلول/ســـــبتمرب، و   ٢٠التـــــوايل يف  

ــاين/نوفمرب،  ٣٠ األول/أكتــــــوبر، و تشــــــرين الثــــ

  ٢٠٠٧ل/ديسمرب كانون األو  ٢١  و

 ل/ســـــبتمرب إىل كـــــانون األول/يف الفتـــــرة مـــــن أيلو  

إحاطــات إعالميــة حيصــل علــى ، ظــل الــس ٢٠٠٧ ديســمرب
وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية بشـــأن       مــن شــهرية  

التطورات يف املنطقـة. ومل يــدلَ ببيانـات أخـرى يف اجللسـات      
  اليت عقدت خالل تلك الفترة.

الفصــل لعــام بصــورة عامــة عــن وأفــاد وكيــل األمــني ا  
بـني التقـدم احملـرز علـى اجلبهـة الدبلوماسـية، واسـتمرار        القـائم  

__________ 

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٥(

)٣١٦(  S/PV.5736،  ؛ و ٢٩الصـــــــفحةS/PV.5736  االســـــــتئناف)١ ،(
  .١٦الصفحة 
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أعمــــال العنــــف وتــــدهور احلالــــة اإلنســــانية يف األراضــــي      
الفلســطينية. ومــن التطــورات الرئيســية مــؤمتر أنــابوليس بشــأن 

تشــرين  ٢٧عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط، املعقــود يف     
لذي نظمتـه الواليـات املتحـدة ومجـع     ، وا٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

ــة (إســرائيل والســلطة      ــة والدولي ــة اإلقليمي ــني اجلهــات الفاعل ب
الفلســـطينية واألمـــني العـــام واموعـــة الرباعيـــة واألعضـــاء      

ــدائم ــون عــن    وال ــة، وممثل ن يف جملــس األمــن، وجمموعــة الثماني
ــة، فضــال عــن اجلهــات املاحنــة األخــرى       ــدول العربي ــة ال جامع

خــرين)، ويف ايــة املــؤمتر أصــدر رئــيس وزراء     واملؤيــدين اآل
إسرائيل ورئيس السـلطة الفلسـطينية مـذكرة تفـاهم مشـتركة.      
ــدف     ــة ـ ــاوض مكثفـ ــة تفـ ــا بعمليـ ــذكرة، التزمـ ويف تلـــك املـ

، حلــل مجيــع ٢٠٠٨التوصــل إىل اتفــاق ســالم قبــل ايــة عــام  
ــدون اســتثناء.      ــد، ب ــت فيهــا بع ــيت مل يب املســائل األساســية وال

ذه الغاية، اتفق اجلانبان علـى تشـكيل جلنـة توجيهيـة     وحتقيقا هل
مشـتركة لإلشـراف علــى املفاوضـات، وعلــى االجتمـاع علــى     
أساس نصـف شـهري. كمـا التزمـا بالقيـام علـى الفـور بتنفيـذ         
التزاماما مبوجب خارطـة الطريـق، وبتشـكيل آليـة فلسـطينية      

تنفيــذ. إســرائيلية أمريكيــة، بقيــادة الواليــات املتحــدة، ملتابعــة ال
وقد جرى الترحيب بذلك بوصفه أهم تقدم يف عملية السـالم  
يف عدة سنوات. وبدأت املفاوضات الثنائية على النحو املقـرر  

  .  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٢يف 

وباإلضافة إىل ذلك، ونظرا ألن االنتعـاش االقتصـادي     
ويئة بيئـة آمنـة مهـا عـامالن رئيسـيان لكسـب ثقـة شـعبية يف         

ة اددة، فقـد أعقـب مـؤمتر أنـابوليس عقـد مـؤمتر دويل       العملي
 كــــــــانون األول/ ١٧بــــــــاريس يف  للجهــــــــات املاحنــــــــة يف

التعهـــد بتقـــدمي مســـاعدة قـــدرها  ، حيـــث مت٢٠٠٧ ديســـمرب
  دوالر إىل السلطة الفلسطينية.   ينيبال  ٧,٤

ــة األخــرى      ــت التطــورات اإلجيابي ــيت حصــلت  ومشل ال
از السـلطة الفلسـطينية خطـة    خالل الفترة املشمولة بالتقرير إجن

، ونشـر  ٢٠١٠-٢٠٠٨اإلصالح والتنمية الفلسـطينية للفتـرة   
قــوات األمــن الفلســطينية لفــرض القــانون والنظــام يف نــابلس،  
وفقا اللتزاماا مبوجب خريطة الطريق. وباإلضـافة إىل ذلـك،   
أدت الدبلوماسية العربية الفعالة يف الفتـرة السـابقة علـى مـؤمتر     

ىل االتفــاق علــى تكثيــف التعــاون مــن أجــل وقــف  أنــابوليس إ
  التهريب إىل قطاع غزة.  

وكيل األمني العام أيضا عن اسـتمرار  أبلغ ومع ذلك،   
العنــف بـــني اإلســـرائيليني والفلســـطينيني (مـــع اســـتمرار قيـــام  
ــل     ــزة وتواصـ ــن غـ ــواريخ مـ ــإطالق صـ ــطينيني بـ ــاتلني فلسـ مقـ

 الفصــائل. الغـارات اجلويــة اإلســرائيلية)، وتكثيـف القتــال بــني  
وقــال إن محــاس اعتمــدت علــى حنــو متزايــد تــدابري قمعيــة مــن 
أجـــل توطيـــد ســـيطرا علـــى غـــزة. ونتيجـــة لـــذلك، وقعـــت 
اشتباكات عنيفة مـع الفصـائل األخـرى، ووردت تقـارير عـن      
ــوات شــبه      ــها ق ــيت ترتكب ــوق اإلنســان ال ــهاكات حق ــد انت تزاي
 عسكرية. ونددت محاس أيضا مبـؤمتر أنـابوليس، حيـث قالـت    
ــة عــدم وجــود      إــا تعــارض املفاوضــات مــع إســرائيل يف حال

  توافق فلسطيين يف اآلراء.  

ــانية يف غــزة         ــإن احلالــة اإلنس وباإلضــافة إىل ذلــك، ف
ــق الشــديد ألن املعــربين الرئيســيني للســلع    ظ لــت مصــدرا للقل

ــني. ونتيجــة      ــح) ظــال مغلق ــة (كــارين) وللركــاب (رف التجاري
وكيـل   شـجب درات. وتـدفق الـواردات والصـا    توقـف لذلك، 

األمــني العـــام العقـــاب اجلمــاعي للفلســـطينيني. ومل حيـــرز أي   
تقـــدم يف تنفيـــذ إســـرائيل لـــبعض التزاماـــا مبوجـــب خريطـــة  

  الطريق، مبا يف ذلك جتميد املستوطنات.  

 ذكـر ويف معرض اإلشـارة إىل تطـور إجيـايب يف لبنـان،       
عـد  ، ب٢٠٠٧أيلول/سـبتمرب   ٢وكيل األمني العـام أنـه يف يـوم    

أسبوعا من القتال داخل وحول خميم ر البارد لالجـئني،   ١٥
اللبناين االنتصـار علـى اجلماعـة املتشـددة املسـماة      أعلن اجليش 

فتح اإلسالم. وظلت احلالة يف جنوب لبنان هادئة على الـرغم  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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من أن عمليات التحليق اجلوية اإلسرائيلية انتـهكت باسـتمرار   
ليــات جويـــة ترمــي، وفقـــا   وهـــي عم اــال اجلـــوي اللبنــاين،  

ذكرته إسـرائيل، إىل التصـدي النتـهاكات احلظـر املفـروض       ملا
ــى ــد عل ــاألســلحة. و توري ــوترات السياســية يف  حــدة ت ظل الت

لبنان مرتفعة بشأن االنتخابات الرئاسية. وعلـى الـرغم مـن أن    
فترة والية الـرئيس احلـايل قـد انتـهت دون إجـراء االنتخابـات       

، فقـد بـدا يف ايـة    ةالسياسـي  اتالرتاعـ  يف املوعد احملدد بسبب
كـــانون األول/ديســـمرب أن مثـــة اتفاقـــا بشـــأن ترشـــيح العمـــاد 

ميشيل سليمان. ولكن اخلـالف بـني الفصـائل اللبنانيـة اسـتمر      
ــل     ــتم قبـ ــي أن يـ ــة ينبغـ ــكيل احلكومـ ــان تشـ ــا إذا كـ ــأن مـ بشـ
ــام إىل حــوار     ــل األمــني الع ــات أو بعــدها. ودعــا وكي االنتخاب

  .)٣١٧( األحزابمفتوح وصادق بني
__________ 

 S/PV.5788و  S/PV.5767و  S/PV.5746 احملاضـــر احلربيـــة  انظـــر  )٣١٧(
  .S/PV.5815 و

    
  البنود املتعلقة بالعراق - ٣٥

  
  احلالة بني العراق والكويت  -ألف 

  

يف اجللسـة  جملـس األمـن   الذي أدىل به رئيس بيان ال  

  ٢٠٠٤مارس  آذار/ ٢٤املعقودة يف  ،٤٩٣٠

شــباط/فرباير  ٢٤، املعقــودة يف )١(٤٩١٤يف اجللســة   
اململكـة  ، استمع جملـس األمـن إىل إحـاطتني مـن ممثلـي      ٢٠٠٤

فيمــا يتعلــق باحلالــة يف العــراق،  )٢(املتحــدة والواليــات املتحــدة
  أعقبتهما بيانات من مجيع أعضاء الس.  

ألقــى ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة الضــوء علــى    
العمــل اجلــاري الــذي يقــوم بــه جملــس احلكــم العراقــي لوضــع   
ــية     ــادئ األساسـ ــدد املبـ ــذي حيـ ــايل الـ ــانون اإلداري االنتقـ  القـ

ــتقبلية يف العــراق، فضــال عــن ســبل      ل ــة االنتقاليــة املس لحكوم
احلماية األساسية للحريـات املدنيـة والدينيـة والسياسـية جلميـع      
ــة إىل      ــرة االنتقاليــ ــالل الفتــ ــيطبق خــ ــذي ســ ــراقيني، والــ العــ

__________ 

ــة   )١(   ــانون  ١٩، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٤٨٩٧يف اجللسـ كـ
، أجرى أعضاء الس تبـادال بنـاء لـآلراء مـع     ٢٠٠٤الثاين/يناير 

  رئيس جملس احلكم العراقي.

تحــــــالف املؤقتــــــة عمــــــال بــــــالقرار بالنيابـــــة عــــــن ســــــلطة ال   )٢(  
٢٠٠٣(  ١٤٨٣.(  

الدميقراطيــة الكاملــة والدائمــة وإىل حــني دخــول دســتور دائــم  
سـيما   واهلامـة، وال حيز النفاذ. وأشار إىل التحـديات املختلفـة   

اســتمرار أجــواء انعــدام األمــن يف مجيــع أحنــاء البلــد، وضــرورة 
أعـــاد تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية واالقتصـــادية إىل العـــراق. و 

رئـيس الواليـات املتحـدة مـن أن األمـم املتحـدة        هقالـ تأكيد ما 
ينبغي أن تضطلع بدور حيـوي يف العـراق، سـواء قبـل أو بعـد      

إنــه يرحــب وقــال عــراقيني يف متوز/يوليـه،  انتقـال الســلطة إىل ال 
باملشاركة النشطة لألمم املتحدة هناك، مشـريا إىل أنـه مـا زال    

حزيران/يونيـه. وأبلـغ    ٣٠هناك الكثري مما يتعني القيام بـه قبـل   
الــس بــأن صــدام حســني حمبــوس، ومــن املقــرر أن جتـــري        
ــي     ــعب العراقــ ــد الشــ ــة ضــ ــرائم املرتكبــ ــى اجلــ ــه علــ حماكمتــ

  ة.  واإلنساني

ــال إن مــوالني للنظــام الســابق       وفيمــا خيــص األمــن، ق
الشــرطة  افرومقــاتلني أجانــب وإرهــابيني واصــلوا مهامجــة خمــ   

والتجمعــات الدينيــة واملــدارس واهلياكــل األساســية والشــركاء  
يف االئـــتالف، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألمـــم املتحـــدة.  

د أن وبالرغم من أن املعلومات املسـتقاة مـن صـدام حسـني بعـ     
ــه يف   يف  ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب   ١٣ألقــي القــبض علي

تكريت مكنت قوات التحـالف مـن عرقلـة أنشـطة املتمـردين،      
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فإن اهلجمات ضد قوات القوة املتعددة اجلنسيات، فضـال عـن   
املـدنيني العـراقيني قـد ازدادت علـى مـدى الشـهرين املاضـيني.        

سـؤولية  ومع ذلك، فإن تصميم الشـعب العراقـي علـى تـويل امل    
الرئيسية عن أمنه مل يتزحزح. وبالتايل، فإن عـدد العـراقيني يف   

وشــرطة احلــدود   ،والقــوات املســلحة  ،الــدفاع املــدين قــوات 
  ودوائر اجلمارك واهلجرة مستمر يف الزيادة بدرجة كبرية.  

وأشــار إىل أنــه يف حــني أن العــراقيني أنفســهم هــم يف    
القـوات املنتشـرة مـن    طليعة حتقيـق االسـتقرار يف العـراق، فـإن     

بلدا مشـاركا يف القـوة املتعـددة اجلنسـيات تواصـل تقـدمي        ٣٥
ــدان      ــدعم لشــعب العــراق بالفعــل، واختــذت غريهــا مــن البل ال

ات علــى أرض الواقــع قــرارات سياســية فيمــا يتعلــق بنشــر قــو  
  العراق.    يف

وأشار املمثل إىل أن سـلطة التحـالف املؤقتـة واصـلت       
ــة ا   ــدعم إىل عملي ــدمي ال ــن أجــل   تق ــات م ملشــاورات واالنتخاب

متكـــني العـــراقيني مـــن انتخـــاب ممـــثلني يعـــربون عـــن تركيبـــة   
  اتمعات احمللية وطبيعتها.  

حب بتقرير فريـق األمـم املتحـدة لتقصـي احلقـائق،      رو  
آليـة حكـم العـراق    البت يف مسألة وأشار إىل أنه ما زال يتعني 

 حزيـران/  ٣٠ يفإجراؤه خالل الفترة بني نقل السيادة، املقرر 

ــه  ــا٢٠٠٤يونيـ ــؤرخ   ، واالنتخابـ ــره املـ ــة. ويف تقريـ ت الوطنيـ
ــباط/فرباير  ٢٣ ــدة    )٣(٢٠٠٤شـ ــم املتحـ ــق األمـ ــص فريـ ، خلـ

ــات احلــرة والرتيهــة ال ميكــن     ــائق إىل أن االنتخاب لتقصــي احلق
، وأن مـا ال يقـل عـن    ٢٠٠٤حزيران/يونيـه   ٣٠إجراؤها قبل 

د وضـع اإلطـار   مثانية أشـهر ضـرورية لإلعـداد لالنتخابـات بعـ     
ــة إجـــراء      ــق إىل إمكانيـ ــص الفريـ ــي. وخلـ ــانوين واملؤسسـ القـ

ــام    ــة ع ــول اي ــات حبل ــت  ٢٠٠٤االنتخاب ــك بوق ــد ذل ، أو بع
__________ 

  )٣(  S/2004/140.  

ــني     ــا يف اآلراء ب ــاك توافق ــر كــذلك أن هن ــرز التقري قصــري. وأب
ــاء   ــرورة اإلبقـ ــراقيني بضـ ــدد يف  العـ ــهائي احملـ ــد النـ ــى املوعـ علـ

حكومــة مؤقتــة.  لنقــل الســيادة إىل ٢٠٠٤حزيران/يونيــه  ٣٠
ومن شأن التوصل إىل قرار بشأن توقيت االنتخابات أن يتـيح  

ــام العــراقيني     ــال أم ــن   -الفرصــة وا ــواء مم ــم س يف جملــس ه
 -احلكـــم أو األطـــراف غـــري املشـــاركة يف العمليـــة السياســـية 

ــزا      ــر تركي ــة للمشــاركة يف حــوار أكث وســلطة التحــالف املؤقت
 حزيــران/ ٣٠ادة يــوم يهــا الســي بشــأن اآلليــة الــيت ســتنقل إل   

  .  ٢٠٠٤  يونيه

، أشــار “الــنفط مقابــل الغــذاء”وفيمـا يتعلــق بربنــامج    
تشـرين   ٢١املمثل إىل أن الربنـامج كـان قـد أـي اعتبـارا مـن       

، وأن برنامج األغذيـة العـاملي يقـوم يف    )٤(٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 
الوقت الراهن مبساعدة سلطة التحالف املؤقتة ووزارة التجـارة  

ية على احلفاظ علـى تزويـد نظـام التوزيـع العـام بسـالت       العراق
األغذية. ومن املقرر أن تسـيطر وزارة التجـارة سـيطرة كاملـة     

 متـــوز/ ١لربنـــامج ابتـــداًء مـــن   علـــى مجيـــع جوانـــب هـــذا ا   

  .  ٢٠٠٤  يوليه

وفيمـــا خيـــص مســـائل البحـــث عـــن أســـلحة الـــدمار     
ح املســالشـامل يف العــراق والقضــاء عليهـا، أشــار إىل أن فريــق   

امليــــداين يف العــــراق مل يســــتطع التأكــــد مــــن صــــحة بعــــض  
ــتخبارات ال ــات االسـ ــيت  يةتقييمـ ــعتها الـ ــدة  وضـ ــات املتحـ الواليـ

وبلدان أخرى قبل احلرب حول خمزونات العـراق احملتملـة مـن    
يتسـىن  بـل أن  قعمل إضـايف  بيد أنه يلزم القيام بتلك األسلحة، 

أن . وأشــار كــذلك إىل  بشــكل كامــل  معاجلــة هــذه املســألة  
العـراق كـان قـد أبلـغ     املسـح امليـداين يف   الرئيس السابق لفريق 

عن اكتشاف أدلة واضحة علـى أن النظـام السـابق ظـل خيفـي      
ــة      ــدمار الشــامل عــن جلن ــة بأســلحة ال ــة املتعلق األنشــطة اجلاري

__________ 

  ).٢٠٠٣( ١٤٨٤عمال بقرار جملس األمن   )٤(  
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األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش (أمنوفيـك)، ولـذلك      
ـــ    ــرارات جمل ــهك قـ ــراق ينتـ ــص إىل أن العـ ــد خلـ ــن فقـ س األمـ

ــان     ــابق كـ ــام السـ ــح أن النظـ ــن الواضـ ــر أن مـ ــابقة. وذكـ السـ
 علــى خــداع اتمــع الــدويل، وأنــه اســتمر يف خداعــه مصــمما

. وعالوة على ذلـك، فـإن بعـض أعمـال التحليـل للوثـائق       هذا
جرت عرقلتها بفعـل التـدمري املنـهجي للوثـائق واحلواسـيب يف      

أضـاف  باشـرة. و بعض املرافق العراقية يف فترة ما بعد الـرتاع م 
ــداين يف    ــح امليـ ــق املسـ ــام   أن فريـ ــه اهلـ ــل عملـ ــراق سيواصـ العـ

  .  )٥(البلد  يف

وقدم ممثل اململكة املتحـدة مزيـدا مـن املعلومـات عـن        
التقدم الذي أحرزته سلطة التحـالف املؤقتـة يف ميـادين التنميـة     
ــات    ــادة مرتبـ ــية، وزيـ ــة األساسـ ــدمات االجتماعيـ ــدمي اخلـ وتقـ

وإنتــاج الــنفط، وإنشــاء أو إصــالح  مــوظفي الرعايــة الصــحية،
املؤسسات املاليـة، واجلهـود الراميـة إىل إجيـاد مزيـد مـن فـرص        

ــع ســلطة ال    ــراقيني. وبالتنســيق م ، وضــعت تحــالفالعمــل للع
االســــتراتيجيات واألنشــــطة الالزمــــة العراقيــــة وزارة العــــدل 

لضمان إنشاء أو إعـادة بنـاء املرافـق األساسـية للعدالـة اجلنائيـة       
دعــم اجلهــود الراميــة إىل التحــالف . وواصــلت ســلطة العراقيــة

ــوق اإلنســان يف      ــف يف جمــال حق ــدين والتثقي ــع امل ــز اتم تعزي
ــوزارة العراقيــة    اجلديــدة مجيــع أحنــاء العــراق. وســوف تقــوم ال

ــام يف تشــكيل التطــورات يف جمــال       ــدور ه ــوق اإلنســان ب حلق
ــة    ــة املراجعـ ــا أن جلنـ ــر أيضـ ــان يف البلـــد. وذكـ حقـــوق اإلنسـ

ائية انتــهت مــن استعراضــها لكــل قــاض ومــدع عــام يف   القضــ
العراق: مـن حيـث العضـوية يف حـزب البعـث أو التحقـق مـن        
التواطؤ يف انتهاكات حقوق اإلنسان أو الفساد، وترتب علـى  

  .  )٦(يف املائة ٢٥ذلك فصل من اخلدمة بنسبة عامة بلغت 
__________ 

  .٥-٢الصفحات ، S/PV.4914انظر   )٥(  

  .٨-٦ات املرجع نفسه، الصفح  )٦(  

ــتنتاجات      ــس باالســـ ــاء الـــ ــع أعضـــ ــب مجيـــ ورحـــ
األمــني العــام يف التقريــر الــذي صــدر   والتوصــيات الــيت قــدمها

. )٧(عقـــب بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقصـــي احلقـــائق إىل العـــراق 
ــة اضــطالع      وأعــرب املتكلمــون باإلمجــاع عــن ضــرورة كفال
األمـــم املتحـــدة بـــدور مركـــزي، بوصـــفها مؤسســـة مســـتقلة  
وحمايدة، يف العملية السياسية اجلارية، مبا يف ذلـك يف األعمـال   

إجـراء االنتخابـات يف املسـتقبل يف العـراق.     التحضريية وتيسري 
لعمليـة  ل نيالعراقيكسب تأييد وشدد معظم املتكلمني على أن 

السياســية أمــر ضــروري، وشــددوا علــى أمهيــة التقيــد باملوعــد   
ــو      ــراقيني وه ــيادة إىل الع ــل الس ــه.  ٣٠احملــدد لنق حزيران/يوني

ــة       ــة األمني ــق إزاء احلال ــس عــن القل ــع أعضــاء ال وأعــرب مجي
  لصعبة يف البلد.ا

وأشار ممثل الربازيل إىل أن بعثة تقصـي احلقـائق، الـيت      
كان يقصد ا أن تكـون بعثـة للتقيـيم الـتقين املتعلـق بإمكانيـة       
إجراء االنتخابات قبل اية حزيران/يونيه، قد اكتسـبت أمهيـة   

السـيد األخضــر  طاغيـة، كمـا يشــري إىل ذلـك ترشـيح     سياسـية  
يف إطـار جمموعـة   اليت جـرت  ملشاورات اإلبراهيمي لقيادا، وا

  .)٨(أصدقاء العراق، وتقرير األمني العام

ــة االقتصــادية        ــى احلال ــر الضــوء عل ــل اجلزائ ــى ممث وألق
واالجتماعية الصعبة للعراقيني، ووجـه االنتبـاه إىل مسـؤوليات    
السلطة القائمة باالحتالل مبوجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة عـن      

و أفضـل. وكـرر نـداء إىل إـاء     ضمان محاية السـكان علـى حنـ   
االحــتالل، وأشــار إىل أن تعزيــز حقــوق اإلنســان يعــد عنصــرا 

  .)٩(أساسيا لضمان إجناز عملية التطبيع
__________ 

  )٧(  S/2004/140.  

  )٨(  S/PV.4914 ١٣، الصفحة.  

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
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علــى أنــه بــدون وبعــد أن أكــد ممثــل االحتــاد الروســي    
ــن الصــعب      ــم املتحــدة ســيكون م ــق  مشــاركة األم ــع حتقي توق

سياسـية،  اتفـاق علـى عمليـة    التوصل إىل تسوية دائمة أو حىت 
ذكر أن األمـم املتحـدة ينبغـي أن تكـون علـى اسـتعداد لتقـدمي        
املساعدة؛ ولكن شكل وتوقيت تلك املسـاعدة سـوف خيضـع    
ــة     ــيت حيــددها األمــني العــام، نظــرا للحال ــة ال ــارات األمني لالعتب
املتــدهورة غــري املســتقرة يف البلــد. وذكــر أن موقــف حكومتــه  

ة للرصـــد والتحقـــق يتمثـــل يف أن واليـــيت جلنـــة األمـــم املتحـــد
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة يف العـراق مـا زالتـا       ،والتفتيش

  .  )١٠(على جدول أعمال الس

فيما يتعلق بتهيئة بيئة آمنة، ذكر ممثـل أملانيـا أن ذلـك      
ــة، بالتعــاون مــع    ســيبقى  مــن مســؤولية ســلطة التحــالف املؤقت

  .  )١١(هياكل األمن العراقية

علـــى أن املوعـــد النـــهائي  فرنســـا وبينمـــا شـــدد ممثـــل  
حزيران/يونيــــه ينبغــــي أن يــــؤدي إىل اســــتعادة حقيقيــــة   ٣٠

للســيادة العراقيــة، ونقــل الســلطة واملــوارد إىل العــراقيني، فقــد   
أكد على أن القرارات اهلامة اليت تنطوي على مستقبل العـراق  
ينبغـــي أن تؤجـــل لتبـــت فيهـــا احلكومـــة العراقيـــة املنتخبـــة يف  

ــر أن ــتقبل. وذكـ ــم    املسـ ــار إىل أن األمـ ــد أشـ ــام قـ ــني العـ األمـ
املتحدة ستتطلب والية واضحة وحمـددة مـن شـأا أن تضـمن     

عمـا   استقالهلا، وتأخذ يف االعتبار الظروف اجلديدة، وتساءل
إذا كــان مــن شــأن القــرارات القائمــة أن تــوفر إطــارا مالئمــا،  
واقتــرح أن قــرارا جديــدا للمجلــس ميكــن أن يصــبح ضــروريا   

وحتديــد الترتيبــات   م عــ ة الســيادة العراقيــة، ود  لــدعم اســتعاد  
  .)١٢(اجلديدة

__________ 

  .١٣-١١ات املرجع نفسه، الصفح  )١٠(  

  .١٥ة املرجع نفسه، الصفحت  )١١(  

  .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  

وردا على أحد األسئلة، أشار ممثـل الواليـات املتحـدة      
أن تضطلع األمم املتحدة بـدور   إىل أنه ليس من املتوخى حاليا

علــى  يف عمليــة صــياغة القــانون اإلداري االنتقــايل. وعــالوة    
الزمنيـة،  القيود املسائل املتعلقـة بـ  ذلك، ونظرا لضيق الوقت، و
  .)١٣(فإن ذلك الدور ليس مرجحا

آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٤٩٣٠ ةلســــاجلويف   
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٤

 )١٤(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٨
الـس بـأن جملـس احلكـم العراقـي      فيهـا  بلغ يمن األمني العام، 

حــدة املســاعدة يف تشــكيل احلكومــة  قــد طلــب مــن األمــم املت 
ــيت تنقــل إل  ــة، ال ــة املؤقت ــوم  العراقي ــران/ ٣٠يهــا الســيادة ي  حزي

ــه ــات   ٢٠٠٤ يونيـ ــريية لالنتخابـ ــال التحضـ ــذا يف األعمـ ، وكـ
ــاير   ــانون الثاين/ينــ ــرر إجراؤهــــا يف كــ  .٢٠٠٥املباشــــرة املقــ

وأيدت سلطة التحالف املؤقتة الطلـب تأييـدا كـامال، وسـوف     
مع األمم املتحدة يف العـراق وتكفـل أمـن     تتعاون بشكل وثيق

، )١٥(الـس  سـم تلك البعثة. وأدىل الرئيس عقب ذلك ببيان با
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

الس عن ترحيبـه وتأييـده الشـديد لقـرار األمـني العـام       يعرب   
إيفاد مستشاره اخلـاص السـيد األخضـر اإلبراهيمـي وفريقـه، فضـال عـن        

ــق م ــت     فري ــرب وق ــراق يف أق ــة إىل الع ــدمي املســاعدة االنتخابي ــف بتق كل
ممكن، وذلك من أجل تقدمي املساعدة وإسداء املشورة للشـعب العراقـي   

ــة عراقيـــــة مؤقتـــــة تنقـــــل إليهـــــا الســـــ   يادة يـــــوم يف تشـــــكيل حكومـــ
، وكــذلك يف التحضــري لالنتخابــات املباشــرة ٢٠٠٤حزيران/يونيــه  ٣٠

  .  ٢٠٠٥الثاين/يناير  املقرر إجراؤها قبل اية كانون

__________ 

  .٢٦ة ع نفسه، الصفحاملرج  )١٣(  

  )١٤(  S/2004/225.  

  )١٥(  S/PRST/2004/6.  
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الـس مجيـع األطــراف يف العـراق أن تتعـاون بصــورة     يناشـد  و  
ورحـــب بالـــدعم األمـــين وأشـــكال  تامـــة مـــع فريقـــي األمـــم املتحـــدة،  

وســـلطة العراقـــي األخـــرى املقدمـــة إليهمـــا مـــن جملـــس احلكـــم   الـــدعم
  التحالف املؤقتة.

  
املعقـودة   ٤٩٤٤اجللسـة  الـيت دارت يف  داوالت املـ   

  ٢٠٠٤  بريلأ يسان/ن ١٦يف 

ــاجليف    ــودة يف ٤٩٤٤ ةلســـــ ــان/ ١٦، املعقـــــ  نيســـــ

قـدمها ممثـل   إعالميـة  ، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠٠٤ أبريل
ــدول األعضــاء املســامهة يف       ــن ال ــة ع ــات املتحــدة بالنياب الوالي

اجلهـــود املبذولـــة والتقـــدم  القــوة املتعـــددة اجلنســـيات، بشــأن  
ــرز ــو  احملــ ــص القــ ــا خيــ ــا مبو فيمــ ــأذون ــ ــرار  ة املــ ــب القــ جــ
١٦()٢٠٠٣(  ١٥١١(.  

وأعرب ممثل الواليات املتحدة عن التـزام بلـده بتـوفري      
األمـــن يف العـــراق، بالتعـــاون مـــع القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات   
ــال       ــادة يف أعم ــن الزي ــرغم م ــى ال ــة، عل ــن العراقي ــوات األم وق
العنف واهلجمات من جانب املتمردين. وأبلغ الس بـاجلهود  

) عــن طريــق ٢٠٠٣( ١٥١١تنفيــذ القــرار الــيت تبــذهلا القــوة ل
أنشـطة تتـراوح مــا بـني تـوفري املســاعدة اإلنسـانية، واإلعمــار،      
وتـــرميم اهلياكـــل األساســـية، وتقـــدمي املســـاعدة إىل احلكومـــة  
احمللية املدنية، واحتجاز املشتبه فيهم ممن يشكلون خطـرا علـى   
األمن. وأبلغ عن إحراز تقـدم كـبري يف جتنيـد وتـدريب قـوات      

من العراقية. كما ذكر أن الواليات املتحدة شرعت، بـدعم  األ
مـن األمـم املتحـدة، يف التمـاس املسـامهات يف القـوة مـن أجــل        
محايــة بعثــة ذات قاعــدة عريضــة لألمــم املتحــدة يف العــراق.       
وحث الدول األعضاء على املسامهة بقوات لالضطالع مبهمـة  

الـرغم مـن أن   الدعم األمين لألمم املتحدة. وأشار إىل أنه على 
__________ 

مـــن القـــرار    ٢٥عمـــال بـــالفقرة   اإلعالميـــة  قـــدمت اإلحاطـــة     )١٦(  
٢٠٠٣(  ١٥١١.(  

 حزيــران/ ٣٠اقيــة املؤقتــة يف  نقــل الســيادة إىل احلكومــة العر  

من شأنه أن ميثل بداية عهد جديـد، فـإن قـوات     ٢٠٠٤ يونيه
التحـــالف ستواصـــل تـــوفري اإلســـناد الـــالزم للقـــوات األمنيـــة   

أن تتحمل مبفردها املسؤولية عـن األمـن    هاالعراقية إىل أن ميكن
  .)١٧(العراق  يف
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٤( ١٥٣٨القرار   

 نيســــــان/ ٢١، املعقــــــودة يف ٤٩٤٦يف جلســــــته 

  ٢٠٠٤  بريلأ

ــان/أبريل  ٢١، املعقــــودة يف ٤٩٤٦ ةلســــاجليف    نيســ
، كان معروضـا علـى الـس مشـروع قـرار قدمتـه       )١٨(٢٠٠٤

لربيطانيــا العظمــى واململكــة املتحــدة وأملانيــا وفرنســا وإســبانيا 
ــة املتحــدة  والواليــاتوأيرلنــدا الشــمالية  ــق األمريكي فيمــا يتعل

. وطُــــرح مشـــروع القـــرار )١٩(بربنـــامج الـــنفط مقابـــل الغـــذاء
ــرار   ــاع بوصـــــفه القـــ  ١٥٣٨للتصـــــويت، واعتــــــمد باإلمجـــ

  قرر الس مبوجبه يف مجلة أمور ما يلي:)، الذي ٢٠٠٤(

يرحب بتعيني هيئة التقصي املستقلة الرفيعـة املسـتوى للتحقيـق      
  مج النفط مقابل الغذاء؛يف إدارة وتسيري برنا

العراق ومجيع الدول األعضـاء  يف  سلطة التحالف املؤقتةدعو ي  
أن تتعـاون تعاونـا   إىل األخرى، مبا يف ذلـك سـلطاا التنظيميـة الوطنيـة،     

  التقصي؛    لوسائل املناسبة مع هيئةتاما جبميع ا

  .يتطلع إىل تلقي التقرير النهائي هليئة التقصي  
  

__________ 

  )١٧(  S/PV.4944 ، ٥-٢الصفحات.  

  لسة.كان ممثل العراق حاضرا يف اجل  )١٨(  

  )١٩(  S/2004/311.  
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يف اجللسـة  جملـس األمـن   به رئيس  الذي أدىلبيان ال  

  ٢٠٠٤بريل أنيسان/  ٢٧املعقودة يف  ،٤٩٥٣

ــان/أبريل  ٢٧، املعقــــودة يف ٤٩٥٢يف اجللســــة    نيســ
مـــن املستشـــار إعالميـــة ، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة ٢٠٠٤

ــم املتحــدة إىل        ــة األم ــرأس بعث ــذي ت ــام، ال ــني الع اخلــاص لألم
سـتجابةً لطلـب   نيسـان/أبريل ا  ١٥إىل  ٤العراق يف الفترة مـن  

األمـم  ، إىل من جملس احلكم العراقـي وسـلطة التحـالف املؤقتـة    
تشـكيل حكومـة مؤقتـة     يفواملشـورة  لتقـدمي املسـاعدة   املتحدة 

راء االنتخابـــــات يف وكـــــذلك يف التحضـــــري إلجـــــللعـــــراق، 
املستقبل. وشـدد املستشـار اخلـاص لألمـني العـام علـى احلاجـة        

ت مصــــداقية رغــــم إىل مواصــــلة القيــــام بعمليــــة سياســــية ذا
الشــواغل األمنيــة الشــديدة يف العــراق، مبــا يف ذلــك القتــال يف   

يت توصـلت  الفلوجة، وأورد بإجياز أهم النتـائج والتوصـيات الـ   
  البعثة.إليها 

ــه      ــى أن ــراع   وشــدد عل ــن األفضــل اإلس يف تشــكيل م
حكومــة عراقيــة ذات مصــداقية لتتــوىل زمــام القيــادة، ال ســيما 

سيادة يعـد جـزءا مـن املشـكلة.      ألن عدم وجود حكومة ذات
الذين التقى م قـد حثـوه علـى    تقريبا مجيع العراقيني وقال إن 

ــأ   ــاك أي ت ــول    أال يكــون هن خري يف وضــع حــد لالحــتالل حبل
حزيران/يونيه. وذكـر أن االنتخابـات املقـرر أن جتـري يف      ٣٠

، كانــت مـــعلما هامــا، وأفــاد بــأن  ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير 
علـــى يف بغـــداد ألمـــم املتحـــدة يعمـــل تابعـــا ل ا انتخابيـــافريقـــ

مساعدة هذه العملية. وأشار إىل أن احلكومة املؤقتة ينبغـي أن  
ــادة رئــيس   ــوزراء، اتكــون بقي ــة رئــيس وأن يكــون ل اجلمهوري

نائبني للرئيس. ولتجنـب خلـق انطبـاع بـأن     مع رئيسا للدولة، 
مون مناصــــبهم لفائــــدة حــــزب سياســــي املعيــــنني سيســــتخد

ياسية معينة، ينبغي أن ال يترشح رئـيس الـوزراء،   جمموعة س أو
الرئيس يف االنتخابات املقبلـة. وشـدد علـى أن     ابئوالرئيس ونا

توخى احلذر من اسـتخدام مركزهـا   تاحلكومة املؤقتة ينبغي أن 

للتأثري على أي حزب سياسي أو جمموعة سياسية. وملنع هـذا،  
لــدخول يف فــإن احلكومــة املؤقتــة ينبغــي أال تكــون هلــا ســلطة ا 

التزامات طويلة األجل مما ميكـن أن تنتظـر قـرارا مـن احلكومـة      
ستشـار اخلـاص إنشـاء    املاملنتخبة. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، اقتـرح     

جملس استشاري، ينبغي أن يعمـل كهيئـة استشـارية للحكومـة     
املؤقتة، ويعينه املؤمتر الوطين. ويعني املندوبون إىل ذلـك املـؤمتر   

احملافظات العراقية ومجيـع الفئـات، مـن قبـل     الذين ميثلون مجيع 
 السـمعة  ذويجلنة حتضريية تتكون من عدد قليل من العراقيني 

، مبن فـيهم قضـاة ممـن ال يسـعون إىل مناصـب سياسـية.       الطيبة
إىل ذلــك معاجلــة مســائل    وينبغــي للمــؤمتر الــوطين باإلضــافة   

ية وعمل املصاحلة الوطنية، وجوانب القانون اإلداري االنتقايل،
جــراءات  تبــاع اإل، والشــواغل املتعلقــة با “اجتثــاث البعــث ”

  .)٢٠(احلاليني  مع املعتقلنيالقانونية الواجبة 

 نيســــــان/ ٢٧، املعقــــــودة يف ٤٩٥٣يف اجللســــــة و  

يف مجلـة  و، )٢١(، أدىل الرئيس ببيان باسـم الـس  ٢٠٠٤ بريلأ
  ما أورده الس يف البيان أنه:

تفانيـه ويرحـب باألفكـار    يؤيد بقوة جهود املستشار اخلـاص و   
ليهـا  املؤقتــــة اليت طرحها كأساس لتشكيل حكومة عراقية مؤقتـة تنقـل إ  

  ؛٢٠٠٤  يونيه حزيران/ ٣٠السيادة يف 

يشجع األمني العام ومستشاره اخلاص علـى مواصـلة اجلهـود    و  
  ؛اليت يبذالاالدؤوبة 

ويهيب باألطراف العراقية كافـة أن تتعـاون تعاونـا كـامال مـع        
يهيــب جبــريان العــراق واتمــع الــدويل بكاملــه   ستشــار اخلــاص، كمــاامل

  تقدمي كل الدعم املمكن هلذه اجلهود.
  

__________ 

  )٢٠(  S/PV.4952 ، ٨-٢الصفحات.  

  )٢١(  S/PRST/2004/11.  
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ــ   ــيت دارت يف  داوالتاملــــ ــات الــــ  ٤٩٧١اجللســــ

ــوايل يف ٤٩٨٤و  ٤٩٨٢ و ــى التــ ــودة علــ  ، املعقــ

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧ و ٣و أيار/مايو  ١٩

ــة    ــودة يف  ٤٩٧١يف اجللســـــ ــايو  ١٩املعقـــــ أيار/مـــــ
قـدمهما ممـثال    تنيإعالميـ  تني، استمع الـس إىل إحـاط  ٢٠٠٤

  .)٢٢(الواليات املتحدة واململكة املتحدة

ــة       ــات املتحــدة مســألة إســاءة معامل ــاول ممثــل الوالي تن
ذكـر أن سـبعة أفـراد    وغريب،  املعتقلني العراقيني يف سجن أبو

عســكريني أمـــريكيني امـــوا بارتكــاب جـــرائم جنائيـــة، وأن   
قـــات ال تـــزال مفتوحـــة. وأكـــد أن قـــوات  عـــددا مـــن التحقي

ــا    ــل وفقـ ــا العمـ ــراق يتوجـــب عليهـ ــدة يف العـ الواليـــات املتحـ
التفاقيات جنيف، وأن خطـوات فوريـة قـد اختـذت مـن أجـل       
ــايري.     ــك املع ــال لتل ــة االمتث ــز السياســات العســكرية لكفال تعزي
ــة    وأضــاف أن حكومتــه ملتزمــة بتــوفري إمكانيــة وصــول اللجن

ــة ل ــليب األمحـــ الدوليـ ــزهم   لصـ ــذين حتتجـ ــخاص الـ ر إىل األشـ
لدوليـة  لجنـة ا الالواليات املتحدة يف العـراق، وقـد عملـت مـع     

  لصليب األمحر منذ بداية احلرب.  ل

وكـــرر ممثـــل الواليـــات املتحـــدة القـــول بـــأن ســـلطة    
التحالف املؤقتة وإطار االحتالل املعترف مـا مبوجـب القـرار    

حـــــني حزيران/يونيـــــه،  ٣٠) ســـــينتهيان يف ٢٠٠٣( ١٤٨٣
عــن جملــس احلكــم العراقــي حبكومــة مؤقتــة للعــراق.  يســتعاض 

من املقرر إجراء انتخابات اجلمعيـة الوطنيـة االنتقاليـة     قال إنو
. ومـع ذلـك،   ٢٠٠٥يف موعد ال يتجـاوز كـانون الثاين/ينـاير    

ــة إىل  ــاك حاجـ ــتظل هنـ ــد   سـ ــراق بعـ ــالف يف العـ ــوات التحـ  قـ
العنيفـة  حزيران/يونيه، وذلـك بسـبب اسـتمرار اهلجمـات      ٣٠

قـوات األمـن   دى لـ  االيت يشنها املتمردون وانعدام اخلـربة نسـبي  
__________ 

هـي األخـرية مـن بـني اإلحاطـات      اإلعالمية كانت هذه اإلحاطة   )٢٢(  
  ).٢٠٠٣( ١٤٨٣الفصلية األربع بشأن تنفيذ القرار 

ــوات       ــني ق ــات للتنســيق والتشــاور ب ــة. وستوضــع ترتيب العراقي
التحالف واحلكومة املؤقتة ذات السـيادة للعـراق. وذكـر أيضـا     
إن االئــتالف يعمــل علــى إنشــاء وحــدة داخــل القــوة املتعــددة  

وفري األمـن ملـوظفي   اجلنسيات حتـت قيـادة موحـدة مكرسـة لتـ     
ـدف متكـني األفـراد الـدوليني     وذلـك   األمم املتحدة ومرافقها

  .التابعني لألمم املتحدة من العودة إىل العراق

وفيمـــا يتعلـــق بعمليـــة االنتقـــال السياســـي، أشـــار إىل   
القــانون اإلداري علــى موافقــة جملــس احلكــم يف شــباط/فرباير  

ــة ا   ــعه للحكومـــ ــار الـــــذي وضـــ ــايل واإلطـــ ــة االنتقـــ النتقاليـــ
واالنتخابات الوطنية. وسـلط الضـوء علـى أمهيـة العمـل الـذي       
تقوم به األمم املتحدة يف هذا الصدد، وال سيما املساعدة الـيت  
قدمها السفري اإلبراهيمـي يف حتديـد احلكومـة املؤقتـة، والعمـل      
ــة يف جمــال وضــع      ــق املســاعدة االنتخابي ــه فري ــذي يضــطلع ب ال

: وهـي  منظومة االنتخابية يف العراقالركائز الرئيسية الثالث لل
اللجنة االنتخابية املستقلة، واتفـاق بشـأن الطرائـق االنتخابيـة،     

  وقانون األحزاب السياسية.  

وأشــــار كـــــذلك إىل أن الـــــس األعلـــــى ملراجعـــــة    
اســتعدادا  “الــنفط مقابــل الغــذاء”احلســابات قــد مجــع وثــائق  

ــامج، و  ــة يف الربنـ ــه اخلاصـ ــذلك لتحقيقاتـ ــديا كـ ــمبـ تعداده اسـ
ــات    ــدة يف التحقيقــ ــم املتحــ ــاعدة األمــ ــا يف  ملســ ــيت جتريهــ الــ

  املزعومة.املخالفات 

يف العــراق يواصــل  ســح امليــداين  وأفــاد بــأن فريــق امل    
البحث عن أسلحة الدمار الشامل ومـا يتصـل ـا مـن هياكـل      
ــرامج البحــث     ــق الدراســة االستقصــائية ب أساســية. وحــدد فري

يف جمموعــة متنوعــة مـــن    “تطبيقــات حمتملـــة ”ــا  أالعراقيــة ب 
الربامج املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وأبلغ عـن العديـد مـن    

 ءجهـود شـرا  ”االنتهاكات لقرارات جملس األمن، مبا يف ذلك 
ــري   ــة غـ ــة لعراقيـ ــتخدام   قانونيـ ــواد ذات اسـ ــى مـ ــول علـ لحصـ

أيضـا علـى حتديـد نوايـا     سح امليداين . ويعمل فريق امل“مزدوج
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فيما يتعلق بأسلحة الـدمار الشـامل    صدام حسني االستراتيجية
  .)٢٣(ونظام التفتيش التابع لألمم املتحدة

وأكــد ممثــل اململكــة املتحــدة يف معــرض تعليقــه علــى     
مسألة إساءة معاملة احملتجزين يف سـجن أبـو غريـب، علـى أن     
األفراد الربيطانيني العاملني يف العراق يعملون وفقـا التفاقيـات   

أمهية كبرية. وذكر أن حكومته لـن  جنيف، وهو التزام يولونه 
ــردد  ــود     تتـ ــاعس اجلنـ ــد تقـ ــة عنـ ــراءات الالزمـ ــاذ اإلجـ يف اختـ

االلتزامـات مبوجــب القـانون اإلنســاين   الربيطـانيني عـن احتــرام   
الدويل، وقد أجرت حتقيقـات يف مجيـع احلـاالت الـيت وجهـت      
ــة الدوليــة للصــليب األمحــر، فضــال عــن        ــا إليهــا اللجن انتباهه

  يف فيها مدنيون أثناء االحتجاز.  احلوادث اليت تو

عــن التقــدم احملــرز إعالميــة مث قــدم إىل الــس إحاطــة   
يف تطــوير اخلــدمات االجتماعيــة األساســية، مبــا يف ذلــك امليــاه 

جهــود مــن قــال إنــه مت بــذل والصــرف الصــحي والكهربــاء. و
أجل حتسـني املطـارات، ونظـم الرعايـة الصـحية، واملؤسسـات       

عمـل جديـدة، وتنميـة مؤسسـات العدالـة       املالية، وإجياد فرص
وحقــوق اإلنســان. وفيمــا يتعلــق بانتــهاكات حقــوق اإلنســان  
اليت ارتكبها النظام السابق، قال إنه جتري إقامة مركز للوثـائق  

  .  )٢٤(واألدلة وقاعدة للبيانات

حزيران/يونيـــه   ٣، املعقـــودة يف ٤٩٨٢ ةلســـاجلويف   
ن وزيـر خارجيـة   إعالمية مـ ، استمع الس إىل إحاطة ٢٠٠٤

االحتــاد الروســي، وأملانيــا، وباكســتان،    العــراق. وأدىل ممثلــو  
ــر، وو شــيلي، والصــني، وفرنســا، والفلــبني،    رومانيــا، واجلزائ

__________ 

  )٢٣(  S/PV.4971 ، ٥-٢الصفحات.  

  .٩-٦الصفحات  املرجع نفسه،  )٢٤(  

ــات   و ــة ببيانـ ــة املتحـــدة، والواليـــات املتحـــدة األمريكيـ اململكـ
  .)٢٥(خالل اجللسة

وشـجع وزيـر خارجيـة العـراق علـى اعتمـاد مشــروع         
  ــى ا ــروض عل ــرار املع ــض    الق ــرح إدخــال بع ــه اقت ــس، ولكن ل

ــات        ــة لرغب ــر مواءم ــه أكث ــأا أن جتعل ــن ش ــيت م ــديالت ال التع
الشعب العراقي، واليت تؤكد بشكل ال لبس فيـه نقـل السـيادة    
ــي أن      ــرار ينبغ ــى أن الق ــه. وشــدد عل ــراق وممثلي إىل شــعب الع
يؤيــد إنشــاء حكومــة مؤقتــة ذات ســيادة، ويؤكــد مــن جديــد  

ــليم   ضـــرورة ســـيطرة العـــراق علـــى  مـــوارده الطبيعيـــة، والتسـ
ــيات يف    ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــود القـ ــتمرار وجـ ــة إىل اسـ باحلاجـ
ــة املؤقتــة        ــيح للحكوم ــا يت ــع الســلطات العراقيــة، مم ــراكة م ش
السيطرة على املسائل األمنيـة. وأفـاد كـذلك خبطـط راميـة إىل      

ــه     ــول متوز/يولي ــؤمتر وطــين حبل ــد م لتوســيع نطــاق   ٢٠٠٤عق
ــة ا  ــن واليــة     املشــاركة يف العملي ــزءا م ــر أن ج ــية، وذك لسياس

ــم املتحــدة.       ــع األم ــب م ــو العمــل عــن كث ــة ه ــة املؤقت احلكوم
ملـا قدمـه مـن مسـاعدة يف جمـال      وأعرب عـن شـكره للتحـالف    

من اضـطهاد صـدام حسـني. وأشـار      “حترير الشعب العراقي”
ــار    ــرا إىل ايـ ــه نظـ ــراق    إىل أنـ ــإن العـ ــاا، فـ ــة ومؤسسـ الدولـ

علـى أمنـه اخلـاص، وشـدد علـى       يدخل بعد مرحلة احلفـاظ  مل
أن أي خــروج ســابق ألوانــه للقــوات الدوليــة مــن شــأنه أن       

  .)٢٦(يؤدي إىل الفوضى ورمبا إىل حرب أهلية

ويف معـــرض مناقشـــة مشـــروع القـــرار املقـــدم مـــن        
الواليـات املتحـدة واململكـة املتحـدة، أعـرب معظـم املـتكلمني        

رســالة مشــروع القــرار ينبغــي أن يوجــه عــن الــرأي القائــل إن 
تتـوىل  حقيقيـا عـن االحـتالل، ويكفـل أن     واضحة متثـل حتـوال   
__________ 

، ولكنـه مل يـدل ببيـان. ومل يـدل ممثلـو      لسةحضر األمني العام اجل  )٢٥(  
  ببيانات. بننوأنغوال والربازيل إسبانيا و

  )٢٦(  S/PV.4982 ٤، الصفحة.  
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الســيادية يف مجيــع اــاالت،  احلكومــة العراقيــة املؤقتــة الســلطة
ــة. و  مبــا العديــد مــن املــتكلمني   أكــديف ذلــك الترتيبــات األمني

فيمــا للعــراق آراء احلكومــة العراقيــة املؤقتــة   ضــرورة مراعــاة  
ن وزير خارجيـة العـراق   ما يتعلق بنص مشروع القرار، وطلبو

ــداء رأيـــه ومقترحاتـــه    ــأن اجلوانـــب املختلفـــة للـــنص،    إبـ بشـ
السـيادة املمنوحـة    ىدالصـلة مبـ   سيما بشأن األحكام ذات وال

  .)٢٧(للحكومة العراقية املؤقتة

وأكد العديد من املمثلني جمددا أن دور األمم املتحـدة    
لعراقيــة يف العــراق يعــد أمــرا حيويــا يف تعزيــز قبــول احلكومــة ا 

  .)٢٨(املؤقتة ويف ممارستها للسيادة الكاملة

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة إن مشــروع    
احـتالل  أن القرار حييي حلظة جديدة يف تـاريخ العـراق: وهـي    

كامـل املسـؤولية   سـيتوىل  الشعب العراقـي  سينتهي وأن العراق 
ــة    . ويشــهد اعتمــاد مشــروع  فخــورةوالســلطة عــن حكــم أم

ر يف الوقــت املناسـب علــى تغــيري أساسـي يف العالقــة بــني   القـرا 
ــام   ١٤حــوايل مــرور جملــس األمــن والعــراق بعــد   ســنة مــن قي

صدام حسني بغزو الكويت. وذكر أن حكومته والشـركاء يف  
القـوة املتعـددة اجلنسـيات سيشـتركون مـع احلكومـة املقبلـة يف        
ــة، مــن بــني مســائل     العــراق يف مناقشــة طبيعــة الشــراكة األمني
أخـــرى. ومـــن شـــأن هـــذه الشـــراكة أن تقـــوم علـــى أهـــداف 

  .)٢٩(مشتركة وتعاون ملموس على مجيع األصعدة
__________ 

ــفحة   )٢٧(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٥ املرجـ ــر)؛ الصـ ــني)  ٧(اجلزائـ (الصـ
ــا)؛ الصــــفح ٨و  ٧تان الصــــفح ــا)؛  ١٠و  ٩ تان(أملانيــ (فرنســ
 ١٠ فحتانصـ ال(باكسـتان)؛   ٩(شـيلي)؛ الصـفحة    ١٠الصفحة 

  (الفلبني). ١١(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ١١و 

ــ  )٢٨(   ــفحة  ١١ه، الصـــــفحة املرجـــــع نفســـ ــتان)؛ الصـــ  ١٢(باكســـ
ــاد ــفحة  (االحتــ ــي)؛ الصــ ــفحة  ١٤الروســ ــبني)؛ الصــ  ١٥(الفلــ

  .(اململكة املتحدة)

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

وأعـــرب ممـــثال الصـــني وفرنســـا عـــن رأي مفـــاده أن    
مـع   مشروع القرار ينبغـي أن يكفـل إجـراء مشـاورات مسـبقة     

 احلكومــة العراقيــة املؤقتــة بشــأن العمليــات العســكرية الرئيســية
أملانيـا  وشدد ممثلو كل مـن  . )٣٠(ا عليهاوينبغي التماس موافقته

ــرب     و ــي أن يعـ ــرار ينبغـ ــروع القـ ــى أن مشـ ــا علـ ــيلي وفرنسـ شـ
العراقيـة  كومـة  احلبوضوح عن املبادئ اليت حتكـم التعـاون بـني    
لحكومـة  تكـون ل املؤقتة والقوة املتعددة اجلنسيات، ويكفل أن 

ــة يف متديــــ   ــة احلريــ ــة املؤقتــ ــوة   العراقيــ ــة القــ ــاء واليــ د أو إــ
  .)٣١(اجلنسيات  دةاملتعد

ــني        ــى أن الشــراكة ب ــل اململكــة املتحــدة عل وأكــد ممث
القوة املتعددة اجلنسيات وحكومة العراق ينبغي أن تقـوم علـى   
ــائل       ــاجل املسـ ــي أن يعـ ــوطين ينبغـ ــن الـ ــس األمـ ــاس أن جملـ أسـ
الكــربى. وقــال إن جملــس األمــن ســيعمل علــى التوصــل إىل       

ــتراتيجية     ــات االسـ ــأن التوجهـ ــاق بشـ ــة اتفـ ــد والعامـ بالتحديـ
الكيفيــة الــيت ميكــن ــا القيــام بالعمليــات املختلفــة. ولــيس يف   
هــذه العمليــة مــا لــيس متســقا مــع العــراق ذي الســيادة التامــة. 

ــه وشــدد علــى أن ســحب املوافقــة تــرى أنــه يف حــال   حكومت
القوة املتعددة اجلنسيات، فإن الركيزة الـيت تسـتند   وجود على 

  .)٣٢(اأيض إليها القوة من شأا أن تسقط

وردا علـــى خمتلـــف األســـئلة املتعلقـــة بـــنص مشـــروع    
القرار، ذكـر ممثـل العـراق أن الصـياغة احلاليـة ملشـروع القـرار        

. “كافيـة ”املتعلق بطبيعة السيادة واإلطار املرجعـي للحكومـة   
تفـوض للشـعب   وقال إن مفهومه للسـيادة يعـين أنـه ينبغـي أن     

بغـي أن تكـون   يتمتـع ـا، وأن حكومـة العـراق ين    العراقي وأن 
__________ 

  (فرنسا). ٩(الصني)؛ والصفحة  ٧ة املرجع نفسه، الصفح  )٣٠(  

 ١٠و  ٩تان (أملانيـا)؛ والصـفح   ٩-٧ات املرجع نفسـه، الصـفح    )٣١(  

  شيلي).( ١٢و  ١١؛ والصفحتان )(فرنسا

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
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حرة يف اختاذ قراراا، وأن تـتحكم يف شـؤون األمـن العراقـي،     
مبا يف ذلك السيطرة على املوارد الوطنية والشؤون املاليـة. وإذ  
كــرر التأكيــد علــى أن هنــاك حاجــة ماســة إىل القــوة املتعــددة  
اجلنســيات يف العــراق، شــدد علــى أمهيــة أن تكــون القــوات       

ــه ينبغــي أن يتوقــف   العراقيــة حتــت الســيطرة العرا  ــة. علــى أن قي
استمرار وجود القوة املتعددة اجلنسيات علـى موافقـة العـراق،    

) ٢٠٠٣( ١٤٨٣كان عليه احلـال يف ظـل القـرارين    خالفا ملا 
) اللذان ينصان على وجـود القـوة املتعـددة    ٢٠٠٣( ١٥١١و 

اجلنســيات بوصــفها ســلطة قائمــة بــاالحتالل. وشــدد علــى أن 
إلرهــاب يف شــن احلــرب علــى ا يســية العــراق أصــبح جبهــة رئ 

الدويل، وأن ايار الدولة العراقية سيكون لـه تـأثري هائـل علـى     
األمن يف املنطقة. وأضاف أن حكومة العراق ترغـب يف إيـراد   

ــددة اجلنســيات، وإىل     اتإشــار ــوة املتع واضــحة إىل وضــع الق
عملياــا وتعاوــا مــع احلكومــة العراقيــة املؤقتــة بــروح مــن        

وشـــدد علـــى أن الــدعوة إىل االنســـحاب الفـــوري  الشــراكة.  
أمـر  موعـد ـائي لسـحبها    حتديـد  للقوة املتعددة اجلنسـيات أو  

، وميكــن أن يفيــد األعــداء الــذين يريــدون “بــاملرةغــري مفيــد ”
تقــويض العمليــة السياســية يف العــراق. ورحــب أيضــا بالــدور   

السياسـية   اتالرائد الذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يف العمليـ     
. وشـدد علـى أن حكومـة    واملتعلقة بإعادة اإلعماراالنتخابية و

العراق ينبغي أن يكـون هلـا رأي يف مـدة واليـة القـوة املتعـددة       
  .)٣٣(اجلنسيات

 يـــــــران/حز ٧، املعقـــــــودة يف ٤٩٨٤ويف اجللســـــــة   

، اســتمع الــس إىل بيــان أدىل بــه األمــني العــام، ٢٠٠٤ يونيــه
. ومل يــدل أي مـن   إحاطة إعالمية مـن مستشـاره اخلـاص   إىل و

  .  لسةأعضاء الس ببيانات أثناء اجل
__________ 

  .٢١-١٦الصفحات املرجع نفسه،   )٣٣(  

وذكــر األمــني العــام إنــه لــيس ســرا أن األحــداث الــيت   
أدت إىل احلــرب يف العــراق، والتطـــورات الــيت حــدثت منـــذ     
ذلك احلني، كانت من بـني أكثـر األمـور اخلالفيـة الـيت تعامـل       

ين يف معها الس منـذ ايـة احلـرب البـاردة. وبالنسـبة للكـثري      
هـو الطريقـة   األمر الـذي يشـكل خطـرا    شىت أحناء العامل، كان 

النظام الدويل ونظـام األمـن اجلمـاعي يف بدايـة     سيرسم ا اليت 
  اجلديدة.    األلفية

توحيــد  وقــال إن احلكومــة املؤقتــة ستضــطلع مبهمــة       
ــات      ــى حنــو فعــال إىل حــني إجــراء االنتخاب ــه عل ــد، وقيادت البل

ــان  ــا يف كـ ــرر إجراؤهـ ــاير املقـ ــيحكم ٢٠٠٥ون الثاين/ينـ . وسـ
ــا و   ــن خـــالل أعماهلـ ــا الشـــعب العراقـــي مـ ــائجالعليهـ ــيت  نتـ الـ

ها، خاصة فيما يتعلق باألمن. وناشـد الـس واتمـع    ستحقق
ــوص،       ــه اخلصـ ــى وجـ ــراق علـ ــريان العـ ــا، وجـ ــدويل عمومـ الـ
االسـتجابة علــى حنـو مــوات وبســخاء لطلـب احلكومــة املؤقتــة    

  تقدمي املساعدة والدعم.

يما يتصل مبشروع القرار قيد املناقشة، أكد األمـني  وف  
العــام مــن جديــد اســتعداد األمــم املتحــدة ألن تبــذل قصــارى    
جهودهـا، حسـبما تســمح بـه الظــروف، لإلسـهام يف اســتعادة     
السالم واالستقرار يف عـراق موحـد وذي سـيادة ودميقراطيـة.     

 واضـح للـدور  حتديـد   وحتقيقا هلـذه الغايـة، قـال إنـه يتطلـع إىل     
ــم املتحــ    ــه األم ــذي تضــطلع ب ــروف،   ال ــع الظ ــة مجي دة، ولتهيئ

ذلك توفري األمن ملوظفي األمـم املتحـدة وإتاحـة املـوارد      يف مبا
  .  )٣٤(واليتها الكافية الالزمة، مما يسمح للمنظمة بتنفيذ

ــة       ــدم املستشــار اخلــاص إحاط ــة وق ــس إعالمي إىل ال
يف العـراق،  بشأن مشاركة األمم املتحدة يف العمليـة السياسـية   

وال ســيما تيســري اجلهــود احلديثــة الراميــة إىل اختيــار احلكومــة  
__________ 

  )٣٤(  S/PV.4984 ، ٥-٢الصفحات.  
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العراقيــة املؤقتــة، عقــب التوصــل إىل أن االنتخابــات غــري قابلــة 
ــيادة يف     ــل السـ ــل نقـ ــق قبـ ــه. وأثنـــاء   ٣٠للتطبيـ حزيران/يونيـ

املشاورات مـع عـراقيني ميثلـون خمتلـف اجلماعـات والفصـائل،       
ض إشــراك أي أجانــب يف   تعــار  أقــوال جــرى االســتماع إىل   

عـارض مشـاركة   تاختيار احلكومة املؤقتة، فضـال عـن أصـوات    
يف هـــذه العراقـــي ســـلطة التحـــالف املؤقتـــة أو جملـــس احلكـــم  

العملية. وبعد أن قدم املستشار اخلاص معلومـات مفصـلة عـن    
 تتمتـع كومـة  عملية تشكيل احلكومة املؤقتة، ذكـر أن هـذه احل  

ســمح هلــا متامــا بلــم مشــل   ، وأــا يف وضــع ي“مجــة مبواهــب”
البلــد. ويف حــني أــا تســتحق أن تعطــى فرصــة عادلــة ودعمــا  
كامال، الحـظ أن الشـعب العراقـي يف ايـة املطـاف سـيحكم       

  عليها على أساس أفعاهلا.  

أن رئـيس  تفاؤلـه ملعرفـة   وأعرب املستشار اخلاص عن   
الوزراء قد توصـل إىل اتفـاق مـع األطـراف املعنيـة بشـأن حـل        

يات، وقال إن هناك مسألة على نفس القدر من األمهيـة  امليليش
مراكـز  تتمثل يف السجناء احملتجزين يف سـجن أبـو غريـب ويف    

أخرى. غري أنه شدد على أنـه، وفقـا ملـا ذكرتـه أغلبيـة       اعتقال
العراقيني الـذين تشـاورت األمـم املتحـدة معهـم، فـإن مشـكلة        

حدها. ومـن  ال ميكن حلها بالوسائل العسكرية وانعدام األمن 
شأن املـؤمتر الـوطين أن يتـيح الفرصـة للبـدء يف اجلهـود الراميـة        
ــي     ــدي لتفشـ ــة التصـ ــأن كيفيـ ــق يف اآلراء بشـ ــق توافـ إىل حتقيـ

  األمن.  انعدام

ــاص     ــار اخلـ ــال املستشـ ــدة   إوقـ ــة املعقـ ــد العمليـ ــه بعـ نـ
واحلساســة الــيت جــرت يف ظــروف أقــل مــن املســتوى األمثــل، 

ــيتان   ــدتان أساسـ ــتان جديـ ــئت مؤسسـ ــا:   أنشـ ــراق، مهـ يف العـ
النتخابيـة. ومـع ذلـك،    لمسـتقلة  وطنيـة  حكومة مؤقتة، وجلنة 

وقـــع أن تكـــون احلكومـــة املؤقتـــة أشـــار إىل أنـــه لـــيس مـــن املت
ن خيتارمهـــا املـــؤمتر الـــوطين هيئـــات  االـــس الـــوطين اللـــذ وال

واهليئة التشـريعية املنتخبـة مهـا    املنتخبة منتخبة، بل إن احلكومة 

دعيا بصورة مشروعة أما متثالن العـراق.  تن ميكن أن مفقط 
ويف ختام بيانه شدد علـى أن كـل العمـل الـذي تـدعو احلاجـة       

يئـة الظـروف   إىل االضطالع به جيب أن يتركـز علـى هـدف    
الالزمــة إلجــراء انتخابــات ذات مصــداقية، ســتعقد يف كــانون 

، وهي مهمـة حيتـاج العراقيـون فيهـا الـدعم      ٢٠٠٥الثاين/يناير 
املوحــد مــن اتمــع الــدويل ومــن جرياــم ودائنــيهم الواضــح و

  .  )٣٥(ومن األمم املتحدة
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   

ــته   حزيــــــران/ ٨، املعقــــــودة يف ٤٩٨٧يف جلســــ

  ٢٠٠٤  يونيه

حزيران/يونيــــه  ٨املعقــــودة يف  ،٤٩٨٧يف اجللســــة   
 ، وجـــه الـــرئيس (الفلـــبني) انتبـــاه الـــس إىل الرســـالة ٢٠٠٤

املوجهــــة مـــــن األمـــــني   ٢٠٠٤حزيران/يونيـــــه  ٧املؤرخــــة  
، ومشروع القرار املقدم من رومانيا واململكة املتحـدة  )٣٦(العام

  .)٣٧(والواليات املتحدة

رح مشروع القرار للتصـويت، واعتــمد باإلمجـاع    وطُ  
ــهالــس  قــرر) الــذي ٢٠٠٤( ١٥٤٦بوصــفه القــرار  ، مبوجب

اق األمـم املتحـدة، يف   متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن ميثـ    
  :أنهمجلة أمور، 

يقر تشـكيل حكومـة مؤقتـة ذات سـيادة للعـراق، علـى النحـو          
، تتـوىل كامـل املسـؤولية والسـلطة     ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١املعروض يف 

حلكـم العـراق مـع االمتنـاع عـن اختـاذ        ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣٠حبلول 
__________ 

  .٩-٤الصفحات املرجع نفسه،   )٣٥(  

، املوجهة إىل رئيس جملس S/2004/461الرسالة الواردة يف الوثيقة   )٣٦(  
عـــام، ونـــص األمـــن، والـــيت حتتـــوي علـــى مالحظـــات األمـــني ال 

الــيت قــدمها مستشــاره اخلــاص إىل الــس يف اإلعالميــة اإلحاطــة 
  .٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧، املعقودة يف ٤٩٨٤اجللسة 

  )٣٧(  S/2004/460.  
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رة املؤقتـة احملـدودة،   أي إجراءات تؤثر يف مصري العراق فيما يتجاوز الفتـ 
  إىل أن تتوىل حكومة انتقالية منتخبة للعراق مقاليد احلكم؛

املمثل اخلاص لألمني العام، وبعثة األمـم املتحـدة   يقوم  قرر أني  
، وفقـا ملـا تسـمح    اهمـ يتنفيـذ واليت سياق لتقدمي املساعدة إىل العراق، يف 

ــة    ــه الظــروف، ملســاعدة الشــعب العراقــي واحلكوم ــة ب ــا   ،العراقي ــا مل وفق
تطلبـه حكومـة العــراق، يف مجلـة أمــور، بـدور ريــادي يف تـوفري املشــورة      
ودعـم اللجنــة االنتخابيــة املسـتقلة للعــراق، فضــال عـن احلكومــة العراقيــة    

ــة    ــة االنتقالي ــة الوطني ــة واجلمعي ــات؛    بشــأن املؤقت ــراء االنتخاب ــة إج عملي
ــوطين      ــى الصــعيد ال ــق يف اآلراء عل ــاء التواف  بشــأن وتشــجيع احلــوار وبن

ـــة يف صــياغة شــعب العــر  تنســيق وإيصــال  اق لدســتور وطــين؛ واملسامهــ
  مساعدات التعمري والتنمية واملساعدات اإلنسانية؛

لقــوة املتعــددة اجلنســيات ســلطة اختــاذ مجيــع  تكــون ليقــرر أن   
ــامهة يف   ــة للمسـ ــدابري الالزمـ ــونالتـ ــراق،   صـ ــتقرار يف العـ ــن واالسـ األمـ

  ؛  )٣٨(القرارب تنياملرفق تنيويرحب بالرسال

يقرر استعراض والية القوة املتعددة اجلنسيات بناء علـى طلـب     
حكومــة العــراق أو بعــد مضــي اثــين عشــر شــهرا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا   

املبينـة   القرار، على أن تنتهي هذه الوالية لدى اكتمال العمليـة السياسـية  
ة قبــل ذلــك إذا طلبــت   ســينهي هــذه الواليــ   ، ويعلــن أنــه ٤يف الفقــرة 

  إاءها؛    مة العراقحكو

ــرر أ   ــرييقـ ــع أو    ال يسـ ــق ببيـ ــر املتعلـ ــد احلظـ ــلحة توريـ األسـ
مبوجـب قـرارات سـابقة علـى األسـلحة أو      للعـراق  واألعتـدة املتصـلة ـا    

لقـوة املتعـددة اجلنسـيات    ل كومـة العـراق أو  الالزمة حلاألعتدة املتصلة ا 
  خلدمة أغراض هذا القرار؛  

ــرر أن ت   ــطلعيقـ ـــ  ضـ ــة املؤقت ــة احلكومـ ــؤوليات بـ احلقوق واملسـ
  الغذاء.  ات املتعلقة بربنامج النفط مقابلوااللتزام

__________ 

الرســالتان الواردتــان مــن رئــيس وزراء احلكومــة العراقيــة املؤقتــة     )٣٨(  
ووزير خارجية الواليات املتحـدة، واملوجهتـان إىل رئـيس جملـس     

وتوضحان ترتيبات التنسيق بني القوة املتعـددة اجلنسـيات   األمن، 
  وقوات األمن العراقية.

ــرار     ــاد القــ ــد اعتمــ ــع ٢٠٠٤( ١٥٤٦بعــ ) أدىل مجيــ
. وأكــد العديــد مــن املــتكلمني أن  )٣٩(أعضــاء الــس ببيانــات 

القرار ميثل إاء االحتالل واسـتعادة السـيادة الكاملـة للعـراق،     
ر حمـدد بوضـوح وقيـادي    فضال عن تكليف األمم املتحدة بدو

يف العمليــة السياســية يف البلــد. وأعــرب معظــم املــتكلمني عــن  
تقديرهم للمرونة اليت أبداها مقدمو مشروع القرار يف املوافقـة  

ــن شــواغله    ــاة الكــثري م ــى مراع ــة الصــياغة،   عل م خــالل عملي
ســيما فيمــا يتعلــق بطبيعــة ســيادة العــراق والعالقــة بــني         وال

  ة املتعددة اجلنسيات.  احلكومة املؤقتة والقو

وقال ممثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة إن الرسـالتني        
املرفقتني بـالقرار تصـفان الشـراكة األمنيـة الـيت جيـري تطبيقهـا        
ــددة      ــوة املتعـــ ــيادة والقـــ ــراق ذات الســـ ــة العـــ ــني حكومـــ بـــ

  .)٤٠(اجلنسيات

ــني       ــة ب ــل اململكــة املتحــدة أن مســألة العالق وذكــر ممث
ؤقتة والقوة املتعـددة اجلنسـيات، وال سـيما    املالعراقية احلكومة 

فيما يتعلق بالترتيبات األمنيـة كانـت دون شـك أكثـر املسـائل      
تعقيدا يف املفاوضات. ومع ذلـك، فـإن الترتيبـات الـيت نتجـت      

ة، ديـد اجل عن ذلك، والناشئة عن املناقشة مع احلكومـة املؤقتـة  
أوضـــحت أن قـــوات األمـــن العراقيـــة، مبـــا يف ذلـــك القـــوات   

مام الوزراء العراقيني، وأن منتـدى  أملسلحة، ستكون مسؤولة ا
ــة    ــة األمنيـ يقـــوده العراقيـــون سيضـــع اإلطـــار الواســـع للسياسـ
العراقيــة. ومـــن شــأن اآلليـــات التنســيقية الوطنيـــة واإلقليميـــة    
واحملليـــة أن تكفـــل القيـــادة املوحـــدة للعمليـــات الـــيت التزمـــت 

وف يكــون  احلكومــة العراقيــة بــأن تضــطلع ــا قواــا. وســ      
__________ 

  األمني العام، ولكنه مل يدل ببيان. لسةحضر اجل  )٣٩(  

  )٤٠(  S/PV.4987 ٢، الصفحة.  
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اهلدف هو التوصل إىل اتفاق بشـأن النطـاق الكامـل للمسـائل     
  .)٤١(املتعلقة بالسياسات األمنية األساسية والعمليات احلساسة

وذكر ممثـل فرنسـا إنـه كـان يفضـل أن يوضـح الـنص          
ــة  ــة أن للحكومــ ــام   العراقيــ ــة يف القيــ ــة النهائيــ ــة الكلمــ املؤقتــ

ــات العســكرية احلساســة، عوضــا عــن اإلشــ    ارة إىل أن بالعملي
احلكومـــة املؤقتـــة والقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات جيـــب عليهمـــا  
التوصــل إىل اتفــاق، دون حتديــد مــا قــد حيــدث يف حالــة عــدم  

ــة االتفــاق. ومــع ذلــك، فنظــرا إىل أن احلكومــة العراقيــ   ة املؤقت
تطلب صراحة حكما ذا الشأن، قـال إن حكومتـه راضـية     مل

تصـور أن   هالـك ال ميكنـ  عن التعديل النهائي، وباإلضافة إىل ذ
القــوة املتعــددة اجلنســيات ســتعارض رأي احلكومــة العراقيــة       

. وذكر ممثل االحتاد الروسي أن مـن املهـم أن   )٤٢(ذات السيادة
ال متس آلية التنسيق اليت ستوضع بني القيـادة العراقيـة اجلديـدة    

العراقيــة وقيــادة القــوة املتعــددة اجلنســيات بســيادة احلكومــة      
العمل الذي تقوم به القوة ينبغي أن يـتم باالتفـاق    املؤقتة، وأن

مــع الســلطات العراقيــة ذات الســيادة. وذكــر أيضــا أن القــرار   
أكـــد احلاجـــة إىل توضـــيح ـــائي للمســـائل املتعلقـــة بـــالربامج 
العســكرية العراقيــة احملظــورة، الــيت كانــت الســبب يف بدايــة       
ــا دون حـــل.    ــراق وبالتـــايل ال ميكـــن تركهـ احلـــرب علـــى العـ

العمـل  الـس  باإلضافة إىل ذلك، أعرب عـن توقعـه أن يبـدأ    و
والوكالـة  الرصـد والتحقـق (امنوفيـك)    على تعديل والييت جلنة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة لــتالئم الظــروف اجلديــدة الــيت نشــأت   
والحظ ممثل إسبانيا إنـه   .)٤٣()٢٠٠٤( ١٥٤٦مبوجب القرار 

يـة السياسـية   كان يفضل اضطالع األمم املتحـدة بتوجيـه العمل  
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

ــرية هــذا التحــول     ــتم تســريع وت والعســكرية يف العــراق، وأن ي
  .)٤٤(السياسي للوصول إىل حالة طبيعية

وأبرز عدة ممثلني أمهيـة اإلشـارة يف ديباجـة القـرار إىل       
التــزام مجيــع األطــراف املســلحة يف العــراق باالمتثــال للقــانون   

ذكـر ممثـل   . و)٤٥(الدويل، مبا يف ذلك القـانون اإلنسـاين الـدويل   
إسبانيا أيضـا إىل أن ذلـك احلكـم ينبغـي أن يـدرج يف منطـوق       

  .  )٤٦(القرار
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٧( ١٥٥٧القرار   

آب/  ١٢، املعقــــــــــودة يف  ٥٠٢٠يف جلســــــــــته 

  ٢٠٠٤  أغسطس

ــة    ــودة يف ٥٠٢٠يف اجللسـ ــطس  ١٢، املعقـ آب/أغسـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

. ومل يـــدل أي مــن )٤٧(٢٠٠٤آب/أغســطس  ٥ام املــؤرخ العــ
  أعضاء الس ببيانات يف هذه اجللسة.  

أنــه بســبب احلالــة    والحــظ األمــني العــام يف تقريــره     
األمنيــة، مــا زال املوظفــون الــدوليون التــابعون لألمــم املتحــدة   
غري مقيمني بصورة دائمة داخل العراق، بل يعملون بـدال مـن   

ــام   ان واذلــك مــن عمــ  لكويــت، ومــع ذلــك فقــد واصــلوا القي
مبجموعة واسعة من األنشطة داخل العراق من خـالل اجلهـود   
الــيت بــذهلا املوظفــون الوطنيــون العراقيــون. وتقــوم بعثــة األمــم  

__________ 

  .١١حة املرجع نفسه، الصف  )٤٤(  

(فرنســا)؛  ٧(باكســتان). الصــفحة   ٥املرجــع نفســه، الصــفحة    )٤٥(  
ــفحة ــفحة   ٩ الصـــ ــي)؛ الصـــ ــاد الروســـ ــيلي)؛  ١٠(االحتـــ (شـــ

  (الربازيل). ١٣(إسبانيا)؛ والصفحة  ١٢  الصفحة

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

 ٢٤املقدم عمال بـالفقرة  ، وS/625/2004التقرير الوارد يف الوثيقة   )٤٧(  
مــــــن القــــــرار  ١٢) والفقــــــرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣ر مــــــن القــــــرا

٢٠٠٣(  ١٥١١.(  
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ــة     ــد أعضــاء اللجن املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــراق بتحدي
  االنتخابية.  

ــس إىل       ــاه ال ــاد الروســي) انتب ــرئيس (االحت  ووجــه ال
املوجهــة إىل الــرئيس  ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٢٣الرســالة املؤرخــة 

ــن مصــر  ــرئيس االنتبــاه   )٤٨(م ــذلك . ووجــه ال إىل مشــروع ك
؛ وقــد طُـــرح للتصــويت، واعتـــمد باإلمجــاع بوصــفه   )٤٩(قــرار

يف مجلـة   مبوجبـه، الـس   قـرر )، الذي ٢٠٠٤( ١٥٥٧القرار 
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســا  متديــد أمــور،  ــة بعث عدة إىل والي

اســـتعراض واليـــة البعثـــة واعتزامـــه شـــهرا،  ١٢العـــراق ملـــدة 
ــد ــك   ١٢ بعـ ــل ذلـ ــهرا أو قبـ ــد شـ ــة  املوعـ ــت حكومـ إذا طلبـ

  ذلك.    العراق
  

، املعقـودة  ٥٠٣٣اليت دارت يف اجللسة داوالت امل  

  ٢٠٠٤  سبتمرب أيلول/ ١٤يف 

ــة    ــودة يف ٥٠٣٣يف اجللسـ ــبتمرب  ١٤، املعقـ أيلول/سـ
نيا) انتباه الس إىل تقريـر األمـني   ، وجه الرئيس (إسبا٢٠٠٤

. واستمع الـس إىل  )٥٠(٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣العام املؤرخ 
إحاطتني قدمهما املمثل اخلاص لألمني العام يف العـراق، وممثـل   

__________ 

البيـــان الـــيت تتضـــمن ، S/2004/590الرســـالة الـــواردة يف الوثيقـــة   )٤٨(  
اخلتامي الصادر عن املؤمتر السادس لوزراء الشـؤون اخلارجيـة يف   

 متـــوز/ ٢١عقـــد يف القـــاهرة يف الـــدول اـــاورة للعـــراق الـــذي 

ــه ــه ٢٠٠٤ يولي ــوزراء في بقــرار جملــس األمــن   ، والــذي رحــب ال
)، وأكدوا مـن جديـد حـق الشـعب العراقـي يف      ٢٠٠٤( ١٥٤٦

أن يقرر حبرية مسـتقبله وسـيطرته الكاملـة علـى مـوارده الطبيعيـة       
  واملالية.

  )٤٩(  S/2004/637.  

التقرير الفصلي األول املقدم عمال املتضمنة ، S/2004/710الوثيقة   )٥٠(  
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦من القرار  ٣٠بالفقرة 

ــددة      ــوة املتعــ ــم القــ ــم باســ ــذي تكلــ ــدة، الــ ــات املتحــ الواليــ
  ببيان عقب اإلحاطتني.   . وأدىل ممثل العراق)٥١(اجلنسيات

األمني العام يف تقريـره إىل أنـه يف أعقـاب إعـادة     أشار   
حزيران/يونيـــه  ٢٨الســـيادة إىل احلكومـــة العراقيـــة املؤقتـــة يف 

، شكل عقد املؤمتر الوطين خطـوة أخـرى علـى طريـق     ٢٠٠٤
االنتقال السياسي للعراق صوب حكومة منتخبـة علـى أسـاس    

 ــد ع ــؤمتر يف ظــل ظــروف صــعبة وشــابته    دســتوري. وق قــد امل
رية. وعلى وجـه اخلصـوص، مل يكـن املـؤمتر نفسـه،      نواقص كث

نـه، علـى حنـو مـا أراد     مالس الوطين املؤقت الـذي انبثـق    وال
هلما معظم العراقيني من اتساع القاعدة والشـمول. ومل تشـهد   
البيئة األمنية العامة أي حتسن كـبري. فقـد جتـدد نشـاط خمتلـف      

ن ذلــــك يــــع أحنــــاء البلــــد، واقتــــرمجاعــــات املتمــــردين يف مج
مفجـــع يقـــوم علـــى أخـــذ الرهـــائن والقتـــل العشـــوائي   بـــنمط

  للمدنيني األبرياء.  

بغــداد  إىلوذكـر املمثــل اخلـاص أنــه وصـل مــع فريقـه       
آب/أغسطس، ومن بني املهـام األوىل الـيت اضـطلع ـا      ١٣يف 

 ١٨إىل  ١٥خماطبــة املــؤمتر الــوطين الــذي عقــد يف الفتــرة مــن   
ؤمتر حضـره أكثـر مــن   آب/أغسـطس. وعلـى الـرغم مـن أن املـ     

إىل أنـه ينبغـي أن   املمثـل اخلـاص   مندوب، فقـد أشـار    ١ ٠٠٠
تكــون إحــدى املســائل ذات األولويــة العاليــة بالنســبة حلكومــة 

 عـن العراق أن تشـمل اجلماعـات الـيت شـعرت بأـا مسـتبعدة       
العملية االنتخابية. وشـدد علـى أن نقـل السـيادة إىل احلكومـة      

ن يف احلالــة األمنيــة. وأكــد مــن  املؤقتــة مل يتبعــه حــدوث حتســ 
ــن خــالل       ــها إال م ــة ال ميكــن حل ــد أن التحــديات األمني جدي
احللــول السياســية، ولــيس فقــط باســتعمال القــوة. وقــال إن       

األمــم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العــراق    نطـاق نشـاط بعثـة    
ــة.      ــة األمنيـ ــك البيئـ ــا يف ذلـ ــائدة، مبـ ــروف السـ ــتحدده الظـ سـ

__________ 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قدمت اإلحاطة عمال بالقرار   )٥١(  
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، مـن داخـل العـراق    طـردة جهود مذل بوواصلت البعثة تيسري 
وخارجه، من أجل دعم تنسـيق اجلهـود الـيت تبـذهلا السـلطات      
العراقية يف جمال بنـاء القـدرات، واملسـاعدة اإلنسـانية، وإعـادة      
ــع       ــال مـ ــا االتصـ ــة أيضـ ــلت البعثـ ــة. وواصـ ــار، والتنميـ اإلعمـ

ــز  يالســلطات العراقيــة واتمــع املــدين وآخــر  ن مــن أجــل تعزي
وسيادة القانون. وكانـت البيئـة األمنيـة بعيـدة     حقوق اإلنسان 

ــدوليني إىل       ــوظفني ال ــى نشــر امل ــة عل ــا تســاعد البعث عــن كو
، وكانـت حركـة مـوظفي األمـم     إال بأقـل عـدد ممكـن   العراق، 

املتحــدة مقصــورة علــى داخــل املنطقــة اخلضــراء. وتعمــل بعثــة 
القـدرات األمنيـة الداخليـة اخلاصـة      تكـوين األمم املتحدة على 

بشـأن  توجيه رسـالة إىل جملـس األمـن    ، ويعتزم األمني العام ا
احلاجة إىل حتديـد كيـان قـائم بذاتـه للقـوة املتعـددة اجلنسـيات        
لتوفري األمن لوجـود األمـم املتحـدة يف العـراق. وحـث املمثـل       
اخلــاص الــس علــى النظــر يف تلــك الرســالة يف أقــرب وقــت    

بالغــة أمهيــة يتســم بممكــن. وقــال أيضــا إن دعــم جملــس األمــن  
انتقــال العــراق عمليــة للحفــاظ علــى التقــدم احملــرز يف بالنســبة 

  .  )٥٢(املستقبل  يف

وتكلم ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة باسـم القـوة        
إىل الــس بشــأن إعالميــة املتعــددة اجلنســيات، فقــدم إحاطــة  

اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز قــوات األمــن يف     واحلالــة األمنيــة،  
ادة بناء اهلياكل األساسية، وعن التوقعات املتعلقـة  العراق، وإع

باشــتراك األمــم املتحــدة يف العــراق مســتقبال. وذكــر أن احلالــة 
ــرة أخــرى      ــزال هشــة، كمــا ازدادت م ــراق ال ت ــة يف الع األمني
ــات املتمــردين علــى املســؤولني احلكــوميني واملتعهــدين       هجم

ــا األجانــب والشــعب العراقــي. كمــا ازد   ادت املــدنيني والرعاي
اهلجمات الـيت تعرضـت هلـا القـوة املتعـددة اجلنسـيات، ويعـود        
ذلـك إىل حـد كــبري إىل اسـتئناف اهلجمـات الــيت شـنها جــيش      

__________ 

  )٥٢(  S/PV.5033 ، ٦-٢الصفحات.  

املهدي املرتبطة مبقتدى الصـدر. ورغـم هـذه التحـديات، فـإن      
القــوة املتعــددة اجلنســيات، بالتعــاون الوثيــق مــع قــوات األمــن  

األمـن يف مجيـع    العراقية، واصلت جهودهـا الراميـة إىل حتسـني   
أحناء البلد. وهي تواصل تدريب ونشر القوات العراقية بـوترية  
ــأن املــوظفني       ــردين. وأفــاد ب متســارعة للتصــدي لنشــاط املتم
املنتـــدبني للقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات يعملـــون، باإلضـــافة إىل  

اســتعادة البنيــة التحتيــة األساســية وإجيــاد   علــىحتســني األمــن، 
العراقي. وفيمـا يتعلـق بـدور األمـم      الفرص االقتصادية للشعب

ــامال حامســا يف التصــدي       ــت ع ــة كان ــال إن املنظم املتحــدة، ق
ــيت مــا زالــت قائمــة أمــام إنشــاء عــراق مســتقر،      للتحــديات ال
ــزمين     ــة باجلــدول ال حيــث إن القــوة املتعــددة اجلنســيات ملتزم

ــد ال   ــة يف موعـ ــات الوطنيـ ــراء االنتخابـ ــانون   إلجـ ــاوز كـ يتجـ
  .)٥٣(٢٠٠٥الثاين/يناير 

نــه علــى الــرغم مــن الزيــادة الــيت  وذكــر ممثــل العــراق أ  
ــل يف   مل ــا مثي ــال يســبق هل ــف اإلرهابيــ أعم ــت  ةالعن ــد تول ، فق

احلكومــة العراقيــة املؤقتــة مهامهــا قبــل املوعــد املقــرر. وتتمثــل   
ــى     ــات، عل ــة اآلن يف تنظــيم االنتخاب املهمــة الرئيســية للحكوم

يل والذي مت تأكيـده  النحو املطلوب يف القانون اإلداري االنتقا
). وقال إن اإلرهابيني عقدوا العـزم  ٢٠٠٤( ١٥٤٦يف القرار 

على إحبـاط هـذه العمليـة، وبالتـايل فهـم يعملـون علـى تـأخري         
االنتخابات. ويتمثـل أحـد األهـداف التكتيكيـة لإلرهـابيني يف      
إبقاء األمم املتحـدة والعـامل خـارج العـراق، وهـو هـدف لقـي        

على أن هناك حاجـة إىل زيـادة    بعض النجاح لألسف. وشدد
عدد موظفي األمم املتحـدة عـن العـدد احلـايل مـن أجـل تنفيـذ        
املهمة الـيت أوكلـت إليهـا. ودعـا اتمـع الـدويل لتـوفري األمـن         

  الالزم ملوظفي األمم املتحدة.
__________ 

  .٩-٦الصفحات املرجع نفسه،   )٥٣(  
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مــن أجــل مواجهــة احلالــة األمنيــة ذكــر أن حكومتــه و  
نـف اجلاريـة.   جتـاه أعمـال الع   الصعبة، أعلنت جا ذا مسـارين 

فمن ناحية، هي مصـممة علـى أال يسـيطر أحـد علـى السـلطة       
قـوة السـالح.   السياسية أو احلصـول علـى الشـرعية السياسـية ب    

املسـتبعدة  ومن الناحية األخـرى، شـجعت األفـراد واحلركـات     
ــيت    ــانون وبالشـــروط الـ ــيادة القـ ــد بسـ ــاء ســـالحها والتقيـ إللقـ

ــوزراء للــ   ــيس ال ــة الحــددها رئ ــد  دخول يف العملي سياســية. وق
أجــرى رئــيس الــوزراء حــوارا مــع اجلماعــات الــيت مل تشــارك   
حــىت اآلن يف العمليــة السياســية. وأضــاف أن الــذين توقعـــوا      

بعد احلرب قد ثبـت  طائفية يف عراق ما  وقوع حرب أهلية أو
خطؤهم، ومهما كانـت املشـاكل الـيت يواجههـا العـراق، فـإن       

ى أن العــراق احلــرب األهليــة ليســت واحــدة منــها. وشــدد علــ
حباجـة إىل مسـاعدة كــل دولـة مـن الــدول األعضـاء مـن أجــل       

دميقراطي وموحد، وأن عـدم القيـام   احتادي التوصل إىل عراق 
  .)٥٤(بذلك سيكون أكرب مما حتتمله املنطقة والعامل

  
إىل األمـني  جملس األمـن  من رئيس املوجهة رسالة ال  

ــام يف  ــودة يف  ،٥٠٤٧اجللســة الع تشــرين   ١املعق

  ٢٠٠٤ل/أكتوبر األو

ــة اجليف    ــودة يف ٥٠٤٧لســـــــ ــرين  ١، املعقـــــــ تشـــــــ
، أدرج جملــــس األمــــن يف جــــدول )٥٥(٢٠٠٤األول/أكتــــوبر 

موجهـة مـن    ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٢١أعماله رسالة مؤرخـة  
. وأوضـح األمـني العـام    )٥٦(األمني العام إىل رئيس جملس األمن

مــم يف رســالته مالمــح اهليكــل األمــين املتكامــل املقــرر لبعثــة األ
ــة    املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة إىل العـــراق، واملكـــون مـــن أربعـ

__________ 

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٥٤(  

  حضر األمني العام هذه اجللسة.  )٥٥(  

  )٥٦(  S/2004/764.  

ــيق      ــو تنسـ ــدوليون، وموظفـ ــن الـ ــو األمـ ــي: موظفـ ــر هـ عناصـ
ــة، ومفــرزات األمــن الشخصــي، ووحــدات احلراســة.       احلماي
ــافة إىل    ــم املتحـــدة إضـ ــابع لألمـ ــيكون اهليكـــل األمـــين التـ وسـ
احلماية الـيت توفرهـا القـوة املتعـددة اجلنسـيات. وسـوف تقـدم        

مـن أفـراد    ١٦٠ثالث وحدات للحرس، تتألف كل منها مـن  
الشرطة املدنية املسلحني واألفراد شبه العسكريني، كوحـدات  
مـن الــدول األعضــاء، وتشــكل جــزءا مــن بعثــة األمــم املتحــدة  

  لتقدمي املساعدة إىل العراق.  

ــس إىل        ــاه ال ــة املتحــدة) انتب ــرئيس (اململك ووجــه ال
تــرح الــرئيس فيهــا إبــالغ األمــني  مســودة رد علــى الرســالة، اق

العــام بــأن الــس يرحــب بالترتيبــات املقترحــة. وقــرر الــس  
  .)٥٧(إرسال الرسالة املقترحة

  
إىل األمـني  جملس األمـن  وجهة من رئيس املرسالة ال  

تشـرين    ٣٠املعقـودة يف   ،٥٠٩٢ ةلساجليف  العام

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

رين تشــــــــ ٣٠، املعقــــــــودة يف ٥٠٩٢لســــــــة اجليف   
ــه  األمــن ، أدرج جملــس٢٠٠٤الثــاين/نوفمرب  يف جــدول أعمال

املوجهة مـن   ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦الرسالة املؤرخة 
ممثل هولندا، حييـل ـا رسـالة مـن وزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف        

. ووجـه الـرئيس (الواليـات    )٥٨(هولندا إىل رئيس جملس األمـن 
ــاه الــس إىل مســودة رد   ــ املتحــدة) انتب ــرح ى الرســالةعل ، اقت

الــرئيس فيهــا إبــالغ األمــني العــام بــأن الــس يؤيــد إنشــاء         
تشـرين   ٢٦الصندوق االستئماين املتوخى يف رسـالته املؤرخـة   

ــاين/نوفمرب  ــة ٢٠٠٤الثـ ــدا،   املوجهـ ــة هولنـ ــر خارجيـ إىل وزيـ
املرفقــة بالرســالة الســالفة الــذكر، والطلــب إليــه إنشــاء هــذا        

__________ 

  )٥٧(  S/2004/765.  

  )٥٨(  S/2004/927.  
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ــد   ــأخري ويف موعــ ــندوق دون تــ ــاوز الصــ ــانون  ٣ال يتجــ كــ
. وقـــــرر الـــــس إرســـــال الرســـــالة ٢٠٠٤األول/ديســـــمرب 

  .  )٥٩(املقترحة
  

لسـة  اجليف  رئيس جملس األمنالذي أدىل به بيان ال  

  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٦املعقودة يف  ،٥١٢٣

كــــــــانون  ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٠٩٩لســــــــة اجليف   
، أدرج جملس األمـن يف جـدول أعمالـه    ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ــر ــؤرخ    تقريــــــ ــام املــــــ ــني العــــــ ــانون األول/ ٨األمــــــ  كــــــ

 إعالميــتني . واســتمع الــس إىل إحــاطتني)٦٠(٢٠٠٤ ديســمرب
قدمهما املمثل اخلاص لألمني العام يف العراق، وممثل الواليـات  

. وأشــار )٦١(املتحــدة، متكلمــا باســم القــوة املتعــددة اجلنســيات
ــره إىل أن العنـــف الوحشـــي منتشـــر يف    األمـــني العـــام يف تقريـ

ناطق الوسـطى مـن العـراق، كمـا جيـري اإلبـالغ يوميـا عـن         امل
ــى      ــائن. وردا عل ــاف واحتجــاز الره ــل واالختط ــات القت عملي
ذلك، أعلنت احلكومة العراقية املؤقتة حالـة الطـوارئ يف البلـد    

يوما، ما عدا احملافظـات الشـمالية الـثالث، مـع اختـاذ       ٦٠ملدة 
ح أفـــراد تـــدابري مـــن بينـــها إلغـــاء تـــراخيص األســـلحة وتســـري

الشرطة احمللية يف الفلوجة والرمادي، وفرض حظر التجـول يف  
هاتني املدينتني واملدن الرئيسية األخرى، وإغـالق احلـدود مـع    
ــداد      ــة الســورية واألردن، وإغــالق مطــار بغ ــة العربي اجلمهوري

أن تسـتمر حالـة الطـوارئ    وتقـرر  الدويل أمام املالحـة املدنيـة.   
ــة   ــاء العملي ــة أثن ــرة طويل ــة اعتمــاد    فت ــا فيهــا عملي ــة مب االنتخابي

الكيانات السياسية، وعملية تسجيل الناخبني، فضال عن فتـرة  
__________ 

  )٥٩(  S/2004/929.  

  )٦٠(  S/2004/959مـن القـرار    ٣٠قـدم عمـال بـالفقرة    ، التقرير الثاين م
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

ــة   )٦١(   ــذه اإلحاطـــــ ــة هـــــ ــالقرار    اإلعالميـــــ ــالً بـــــ ــة عمـــــ مقدمـــــ
٢٠٠٤(  ١٥٤٦.(  

ــة     ــت احلكومـ ــك، أذنـ ــافة إىل ذلـ ــة. وباإلضـ ــة االنتخابيـ احلملـ
العراقية املؤقتة بعمليـة عسـكرية مشـتركة مـع القـوات العراقيـة       
والقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات مـــن أجـــل اســـتعادة الســـيطرة       

  .  الفلوجة  على

وأفاد األمـني العـام بـأن األمـم املتحـدة واصـلت دعـم          
عمــــل اللجنــــة االنتخابيــــة املســــتقلة للعــــراق، وأن األعمــــال 

زالــت يف حــدود اجلــدول الــزمين احملــدد،  التحضــريية الفنيــة مــا
ــات يف   ــراء االنتخابــ ــن إجــ ــاين/ ٣٠حيــــث أُعلــ ــانون الثــ  كــ

ن . ووفقـــا للقـــانون اإلداري االنتقـــايل، يـــتعني أ٢٠٠٥ ينـــاير
ــالس     ــة، وجمـ ــة االنتقاليـ ــة الوطنيـ ــات للجمعيـ ــرى االنتخابـ تجـ

  احملافظات، واجلمعية الوطنية الكردستانية.

وفيما يتعلق باحلالـة األمنيـة، فـإن االسـتعراض األخـري        
الذي أجراه منسق شؤون األمـن يف األمـم املتحـدة توصـل إىل     
تقييم مفاده أن اخلطر الـذي يتهـدد مـوظفي األمـم املتحـدة يف      

زال يف الفئـة احلرجـة، ممـا يقتضـي مواصـلة التـدابري        عراق مـا ال
زال العمـل جاريـا    الواسعة النطاق للغاية حلماية املوظفني. وما

إلنشــاء كيــان قــائم بذاتــه يف إطــار القــوة املتعــددة اجلنســيات،  
  بغرض محاية موظفي األمم املتحدة يف العراق.  

رغم مـن  وشدد املمثل اخلاص لألمني العام على أنه بال  
أن هناك رغبة واسعة النطاق فيما بني العـراقيني للمشـاركة يف   

زالـوا   االنتخابات، فإن بعـض الشـرائح اهلامـة مـن السـكان مـا      
ــة االنتقاليـــة.       ــن العمليـ ــهميش أو االســـتبعاد مـ ــعرون بالتـ يشـ
وخالل األشهر الثالثة املاضية، واصـلت األمـم املتحـدة إجـراء     

لعـام العراقـي، مبـا يف ذلـك     حوار مع طائفة واسعة مـن الـرأي ا  
أشــخاص مــن خــارج التيــار الرئيســي، ــدف التشــجيع علــى   
ــة    املشــاركة يف العمليــة السياســية. وقــد بــذلت احلكومــة املؤقت

. وأثىن أيضـا  بالتهميشجهودا للوصول إىل العناصر اليت تشعر 
ــني      ــيت مجعــت ب ــة األخــرية ال ــة والدولي ــى املشــاركة اإلقليمي عل

يسية، مبا يف ذلك مؤمتر شرم الشـيخ الـذي   اجلهات الفاعلة الرئ
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عقــد يف تشــرين الثــاين/نوفمرب، واالجتمــاع الالحــق لــوزراء      
  .  )٦٢(الداخلية يف طهران

، وهـو يـتكلم   ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة   وأفاد   
أن زيــادة وجــود األمــم    بــ باســم القــوة املتعــددة اجلنســيات،     

نتخابـات ناجحـة   جـراء ا تكتسي أمهية بالغة بالنسـبة إل املتحدة 
بالنسـبة  وما بعد ذلك، وكذلك  ٢٠٠٥يف كانون الثاين/يناير 

. وقــال إن القــوة املتعــددة اإلعمــارلتنميــة االقتصــادية وإعــادة ل
ــة، واصــلت     ــة املؤقت اجلنســيات، بالتعــاون مــع احلكومــة العراقي
مكافحـة اإلرهـاب، وتــدمري األسـلحة الــيت ـدد االســتقرار يف     

االســتخباراتية. وقــد أُحــرز تقــدم يف  البلــد، ومجــع املعلومــات  
يئة الظروف اليت من شأا أن تسمح بإجراء انتخابات حـرة  
ونزيهة. ويف األشهر اليت انقضت منذ صـدور التقريـر األخـري،    
زادت اهلجمـــات ضـــد القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات باســـتخدام 
األســـلحة الصـــغرية والقنابـــل الصـــاروخية وقـــذائف اهلـــاون      

الــذين رة. وقـد قــام املتمـردون أيضـا مبهامجـة     واألجهـزة املتفجـ  
  .  )٦٣(حكومتهم، فضال عن العمال األجانبيتعاونون مع 

وأشار ممثل العـراق إىل أنـه علـى الـرغم مـن أن تقريـر         
األمـــني العــــام أشــــار إىل أولئـــك الــــذين دعــــوا إىل مقاطعــــة   
ــراض أن       ــدعو إىل افت ــبب ي ــن س ــاك م ــيس هن ــات، فل االنتخاب

مـن العـراقيني.   شرحية كـبرية  ون باسم هؤالء األشخاص يتكلم
، حسبما حث عليـه  “تعزيز التوافق يف اآلراء”وشدد على أن 

مهمـة   ذلـك  ، فسيكون“إمجاع”املقصود به التقرير، إذا كان 
ضــرورة  ان احلكومــة تــدرك متامــ  ومــع ذلــك، فــإ  مســتحيلة، 

ــات      ــل االنتخابــ ــرجح أن فشــ ــن املــ ــة. ومــ ــاحلة الوطنيــ املصــ
ــنجم عــن    ــن ي ــف    ومصــداقيتها ل ــة العن ــن محل ــل م ــة، ب املقاطع

والترهيــب املوجهــة ضــد الســكان. ويف حــني انتقــد التقريــر       
__________ 

  )٦٢(  S/PV.5099 ، ٤-٢الصفحات.  

  .٦-٤ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٦٣(  

اإلرهــابيني مــن القــتالع بصــورة غــري مباشــرة اســتخدام القــوة 
الفلوجــة، فإنــه مل يقــدم أي بــديل مل يـــجرب ملــدة أشــهر دون  
جــدوى. وبــالرغم مــن اجلهــود الراميــة إىل إشــراك اجلماعــات   

ناك بدال من ذلك زيادة يف أعمـال القتـل   ، فهاحلوارالراغبة يف 
الوحشــية للمــدنيني. ولــذلك فقــد خلصــت احلكومــة العراقيــة   
املؤقتـــة إىل أن األشـــخاص املســـؤولني عـــن الفظـــائع ليســـوا      
مهــتمني بالتفــاوض، وأن املشــاركني يف احلــوار عــاجزون عــن  
وضع حد للعنف. وبالتايل، فليس لـدى أي حكومـة مسـؤولة    

ــان   ــوى حرمـ ــر سـ ــار آخـ ــن.  خيـ ــالذ اآلمـ ــن املـ ــابيني مـ اإلرهـ
املختصـني  رحب بقرار األمني العام زيادة عدد العـاملني   وفيما

االنتخابــات يف العــراق التــابعني لألمــم املتحــدة، أشــار إىل أن  ب
زال مـثريا للقلـق، وميكـن أن يـؤثر      النقص يف عدد املوظفني ما

سلبا على استعداد العراق لالنتخابـات. وانتقـد أيضـا الطريقـة     
ألمـم املتحـدة للتفاعـل مـع املسـؤولني العـراقيني،       اليت فضـلتها  ا

عقد االجتماعات عـن طريـق الفيـديو،     تتمثل يف اليت يبدو أا
حـدود أمـاكن   داخـل  بينما جتري معظم األنشطة املضطلع ـا  

عملــها أو مــن خــارج العــراق. وعلــى الــرغم مــن عــدم نســيان 
ــدة يف    ــم املتحـــــــ ــوظفي األمـــــــ ــحيات مـــــــ  آب/ ١٩تضـــــــ

، فإن من األمهيـة مبكـان تعزيـز وجـود األمـم      ٢٠٠٣ أغسطس
  .  )٦٤(املتحدة وتكثيف أنشطتها يف العراق

 شـــــــباط/ ١٦، املعقـــــــودة يف ٥١٢٣لســـــــة اجليف و  

مـن   إعالمية ، استمع جملس األمن إىل إحاطة)٦٥(٢٠٠٥ فرباير
ــراق       ــل الع ــام للشــؤون السياســية. وأدىل ممث ــني الع ــل األم وكي

  ببيان عقب اإلحاطة.

يــل األمــني العــام بــأن إجــراء ثالثــة انتخابــات أفــاد وك  
كانون الثاين/ينـاير للجمعيـة الوطنيـة     ٣٠متزامنة يف العراق يف 
__________ 

  .٨-٦الصفحات املرجع نفسه،   )٦٤(  

   العام هذه اجللسة.حضر األمني  )٦٥(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــة      ــة الوطنيـ ــرة، واجلمعيـ ــاين عشـ ــات الثمـ ــة، واحملافظـ االنتقاليـ
الكرديــة، يعــد حــدثا بــالغ األمهيــة بالنســبة للعــراقيني وبالنســبة  

ـــر االنتخابـــات املاســـتوفت . وقـــد )٦٦(للمجتمـــع الـــدويل عايـيـ
ــيم، واألنظمــة، واإلجــراءات.       ــن حيــث التنظ ـــرف ــا م املعت
وأشــارت تقييمــات املــراقبني الــدوليني إىل ارتيــاح بوجــه عــام    

ــراع  إزاء  ــة االقت ــدد صــغري    ى، وجــرســري عملي ــق يف ع التحقي
نســبيا مـــن الشـــكاوى املتعلقـــة باملخالفـــات الـــيت أحيلـــت إىل  

اركني يف انتخابـات  اللجنة االنتخابية املستقلة. وبلغ عدد املشـ 
  ماليني ناخب.   ٨اجلمعية الوطنية االنتقالية أكثر من 

وأفاد وكيل األمني العـام أنـه اتضـح مـن املشـاركة يف        
ــة االنتقــال     ــزم بعملي ــة أن شــعب العــراق ملت ــات العام االنتخاب
السياســي، ولكــن التباينــات اإلقليميــة كــبرية ويــتعني التصــدي  

املشــاركة يف عمليــة وضــع    هلــا، إذا أردنــا حتقيــق املزيــد مــن    
الدسـتور. وعلــى الـرغم مــن اسـتئناف اهلجمــات اليوميـة علــى     
العراقيني واألجانب، أعرب وكيل األمني العـام عـن األمـل يف    

ول، وأن يكــون للنجــاح يف  أن تكــون االنتخابــات نقطــة حتُّــ   
ــة       ــى احلال ــر إجيــايب عل ــر مشــوال أث ــة السياســية أكث جعــل العملي

حكومــة انتقاليــة ذات قاعــدة عريضــة   تشــكيلويعــد األمنيــة. 
التحـديات إحلاحـا يف العـراق.    أكثـر   متثل الفئات العراقية كافة

 ويشــكل احتمــال إجــراء اســتفتاء يف مثانيــة أشــهر حــافزا هامــا 
، بـالنظر إىل  وتشـاركية عملية دسـتورية شـاملة وشـفافة    ب للقيام

ثلثي األصـوات يف ثـالث حمافظـات مـن     من جانب أن الرفض 
  اعتماد الدستور اجلديد.  يوقف شأنه أن 

ن الزعمـــاء البـــارزين يف إوقــال وكيـــل األمـــني العـــام    
العراق أشاروا إىل إمكانية دعوة ممثلي اموعـات الـيت كانـت    

__________ 

ــة    )٦٦(   ــق املســاعدة االنتخابي ــم   ضــم فري ــوظفي األم ، باإلضــافة إىل م
دة، خـــرباء مـــن االحتـــاد األورويب، وشـــيلي، واململكـــة      تحـــامل

  املتحدة، واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية.

ستصبح، لـوال ذلـك، ممثلـة متثـيال ناقصـا يف اجلمعيـة االنتقاليـة        
ــاطق، وال ســيما يف  اخنفــاض املشــاركة  نظــرا إىل  يف بعــض املن

لسـنة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن بعـض        صفوف العـرب ا 
العناصر السياسـية الـيت حثـت علـى مقاطعـة االنتخابـات تبـدو        
ــوار ويف     ــا يف أي حـ ــوب إدراج آرائهـ ــى وجـ ــرة علـ اآلن مصـ
صياغة الدستور. وأكد من جديد أن عملية التحول السياسـي  
جيــب أن تكــون مملوكــة للعــراقيني، وأن األمــم املتحــدة ميكنــها 

مهة باملسـاعدة علـى يئـة الظـروف جلميـع      أن تقدم أفضل مسا
العـــراقيني للمشـــاركة والنجـــاح يف إعـــادة اإلعمـــار السياســـي 
ــيت      ــائل الـ ــض املسـ ــار إىل أن بعـ ــد. وأشـ ــادي يف البلـ واالقتصـ

عليها العراقيون يف عملية وضع الدستور مـن شـأا   سيتفاوض 
أن متس املصاحل األمنية للبلدان ااورة، ولذا ينبغـي بـذل كـل    

ــد ــم       جهـ ــن املهـ ــة. ومـ ــع املنطقـ ــراق مـ ــات العـ ــع عالقـ لتطبيـ
ــه ــي     بوجـ ــتقالله السياسـ ــراق واسـ ــيادة العـ ــاة سـ ــاص مراعـ خـ

  .  )٦٧(وسالمة أراضيه

ــة        ــة االنتخابي ــديره للجن ــراق عــن تق ــل الع وأعــرب ممث
املستقلة على الطريقة اليت نظمت ا االنتخابـات، وأثـىن علـى    

ملنظمــة الدوليــة األمــم املتحــدة ملســامهتها احليويــة، إىل جانــب ا
ــات للعــراقيني املقــيمني باخلــارج.     للــهجرة، يف تيســري االنتخاب
وأعـــرب عـــن األســـف ألن بعـــض األطـــراف اختـــارت عـــدم  
املشاركة يف االنتخابات، على الرغم مـن اجلهـود الكـبرية الـيت     
بذلتها احلكومة املؤقتة من أجل إقناعهم خبـالف ذلـك، ولكنـه    

ــة  ذكــر أن  الســالم ســوف جتــنح إىل الــيت كافــة القــوى الوطني
ــة وضـــع       ــات االنتخابيـــة وعمليـ ــل مـــن العمليـ ـــدرج يف كـ تـ

عهدا جديدا قائمـا  الدستور. وأكد للمجلس أن العراق يعيش 
مبــادئ الدميقراطيــة، وحريــة التعــبري، واحتــرام حقــوق      علــى 

اإلنسان، والتقيد بالقانون الـدويل، وبنـاء عالقـات سـليمة مـع      
__________ 

  .٥-٢الصفحات ، S/PV.5123انظر   )٦٧(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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مـــل يف أن جيـــري توحيـــد البلـــدان اـــاورة. وأعـــرب عـــن األ
اجلهود اليت يبذهلا الس عـن طريـق اإلزالـة املربجمـة والسـريعة      

اجلــزاءات والقيــود الــيت فُـــرضت علــى العــراق بســبب   لتــدابري 
  .  )٦٨(السياسات الطائشة للنظام السابق

ــن   و   ــس األمـــ ــة جملـــ ــودة يف ٥١٢٣يف جلســـ ، املعقـــ
، أدىل الــــــرئيس ببيــــــان باســــــم   ٢٠٠٥شــــــباط/فرباير  ١٦
لس، يف مجلة أمور، قام ، )٦٩(لساا يلي:مبفيه ا  

يؤكد الس دعمه املستمر لشـعب العـراق يف عمليـة التحـول       
السياسي اليت خيوضها، ويعيد تأكيد استقالل العـراق وسـيادته ووحدتـه    

  ؛وسالمة أراضيه

ويشدد على احلاجـة إىل مواصـلة اجلهـود السياسـية الراميـة إىل        
االنتقال، وعلى وجه اخلصـوص العمليـة   عملية ة يف تنفيذ اخلطوات التالي

أفضــل وجــه مــن حيــث الشــمول واملشــاركة  الدســتورية القادمــة، علــى 
  ؛  والشفافية

ويشجع بقوة احلكومـة االنتقاليـة يف العـراق واجلمعيـة الوطنيـة        
االنتقالية على التوسـع يف مـد اجلسـور إىل مجيـع فئـات اتمـع العراقـي،        

ر سياســي صــادق ومصــاحلة وطنيــة حقيقيــة،     بغيــة تشــجيع قيــام حــوا   
وكفالة أن يكون مجيع العراقيني ممثلني علـى النحـو الواجـب وأن يكـون     

  ؛هلم صوت يف العملية السياسية ويف صياغة الدستور العراقي

ويعيــد التأكيــد علــى الــدور القيــادي الــذي يضــطلع بــه املمثــل    
ســاعدة إىل العــراق اخلــاص لألمــني العــام وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي امل 

ــرار   ــيت    ٢٠٠٤( ١٥٤٦حســب الق ــة ال ــود الذاتي ــا للجه ــك دعم )، وذل
يبــذهلا العــراق ووفقــا ملــا طلبتــه حكومــة العــراق، لتعزيــز احلــوار الــوطين   

  ؛وبناء توافق يف اآلراء حول صياغة دستور وطين

__________ 

  .٦و  ٥ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٦٨(  

  )٦٩(  S/PRST/2005/5.  

ــة         ــى أهب ــى وضــع نفســها بســرعة عل ــم املتحــدة عل حيــث األم
ــتعداد، ويشــجع أعضــاء ات   مــع الــدويل علــى تقــدمي املستشــارين     االس

  ؛والدعم التقين إىل األمم املتحدة ملساعدا على القيام ذا الدور

عمـــال اإلرهابيــة يف العـــراق،  ويــدين بأشــد هلجـــة ممكنــة، األ     
ــيت ــا بتعط   ال ـــسمح هل ــي أن ي ــل التحــول السياســي واالقتصــادي   ال ينبغ ي

  ؛العراق  يف

الـــيت متثلـــها البلـــدان ويشـــدد الـــس علـــى األمهيـــة املســـتمرة   
ــة السياســية، ويف      ــم العملي ــة يف دع ــات اإلقليمي ــراق واملنظم اــاورة للع
التعاون مـع السـلطات العراقيـة علـى ضـبط عمليـة عبـور حـدود العـراق          
وكذلك تقدمي الدعم إىل الشعب العراقي فيما يبذله مـن جهـود لتحقيـق    

  األمن واالزدهار.
  

، ٥١٦١اجللســــــة  الــــــيت دارت يف  داوالت املــــــ   

  ٢٠٠٥بريل أنيسان/ ١١املعقودة يف 

ــة اجليف    ــودة يف ٥١٦١لســـــ ــان/ ١١، املعقـــــ  نيســـــ
ــلأ ــر   ٢٠٠٥ بري ــه تقري ، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمال

ــؤرخ    ــام املـ ــني العـ ــارس  ٧األمـ . واســـتمع )٧٠(٢٠٠٥آذار/مـ
قـدمهما املمثـل اخلـاص لألمـني     إعالميـتني  الس إىل إحـاطتني  

يات املتحدة، متكلمـا باسـم القـوة    العام يف العراق، وممثل الوال
. وأدىل ممثـــــــل العـــــــراق ببيـــــــان )٧١(املتعـــــــددة اجلنســـــــيات

  اجللسة.    خالل

ماليــني   ٨,٨وأشــار األمــني العــام يف تقريــره إىل أن      
مليـون   ١٤عراقي من جمموع الناخبني البالغ عددهم أكثر من 

نســــمة شــــاركوا يف االنتخابــــات الوطنيــــة الــــيت أجريــــت يف 
زال األمن أحد الشـواغل   . وما٢٠٠٥/يناير كانون الثاين ٣٠

__________ 

  )٧٠(  S/2005/141  وCorr.1    ٣٠، التقرير الثالث مقـدم عمـال بـالفقرة 
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦من القرار 

مــن القــرار  ٢٥مقدمــة عمــال بــالفقرة  اإلعالميــة ةهــذه اإلحاطــ  )٧١(  
٢٠٠٣( ١٥١١.(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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الرئيســية يف العــراق، حيــث يقــع عــدد كــبري مــن اخلســائر يف     
 صفوف قوات األمن العراقيـة. وقـد مـددت احلكومـة العراقيـة     

التــدابري اخلاصـة، مبــا يف ذلــك حظـر التجــول يف بعــض    سـريان 
ــية       ــب السياسـ ــق إزاء العواقـ ــن القلـ ــرب عـ ــد. وأعـ ــاء البلـ أحنـ

احملتملة من تصعيد احلالة يف األنبار، بعد قيام القـوة  واإلنسانية 
املتعــددة اجلنســـيات وقــوات األمـــن العراقيــة بـــإطالق عمليـــة    

  واسعة النطاق ملكافحة التمرد.  

ــة يف       ــة االنتقالي ــل اخلــاص أن عقــد اجلمعي وذكــر املمث
آذار/مارس، وانتخاب الرئيس اجلديد ونائيب الـرئيس يعـد    ١٦

ــهادة أخـــرى علـــى تقـــدم     العـــراق حنـــو حتقيـــق مســـتقبل    شـ
دميقراطي. وعلـى الـرغم مـن قلـة مشـاركة النـاخبني يف بعـض        

الـيت  فيهـا األحـزاب   املناطق، فإن مجيع األحزاب الرئيسـية، مبـا   
مل تشارك يف االنتخابات، قد شاركت يف املفاوضـات املكثفـة   
لتشكيل احلكومة ويف عملية وضع الدستور. وقـال إن صـياغة   

، للـم الشـمل  احت فرصـة تارخييـة للعـراقيني    الدستور الوطين أت
مزيد مـن احلـوار   مثن تقاعس األطراف املعنية عن مواصلة ن إو

لتوصـل إىل  سيكون أكرب من التنـازالت الضـرورية ل  واملصاحلة 
توافــق وطــين يف اآلراء مــن خــالل الوســائل الســلمية. ورحــب 

أو فــرض ــج مــذهيب اتبــاع عــدم بتأكيــدات القــادة البــارزين 
مصـلحة فيهــا،   هلـم كلـهم   لعــراقينيعلـى قضـايا ل  األغلبيـة  آراء 

  املتعلقة بطبيعة وطابع الدولة العراقية.   القضايافيها   مبا

ــا أكـــد   ــة   املمثـــل اخلـــاص كمـ علـــى أن وجـــود عمليـ
سياســـية ذات مصـــداقية يتـــيح أفضـــل االحتمـــاالت لتحســـني 
احلالة األمنية. وشدد على أن حالة حقوق اإلنسـان يف العـراق   

ت تستدعي اهتماما وثيقا يف بعض املناطق، مبا يف ذلـك  ما زال
حمرومني مـن احلمايـة   املدنيون الفلوجة، حيث ما زال السكان 

ــا  ــيت يوفره ــم ال ــي معاجلــة     هل ــدويل. وينبغ ــانون اإلنســاين ال الق
ــارير مســألة ال ــرد باســتمرار  تق ــيت ت ــات  ال حتجــاز االعــن عملي

ــألة و ــبة مسـ ــات مناسـ ــدم وجـــود ترتيبـ ــاذ عـ ــراا الختـ ءات إلجـ

القانونية الواجبة. وشدد على أن جملس األمن تقع علـى عاتقـه   
مسؤولية خاصة تتمثـل يف ضـمان تطبيـع عالقـات العـراق مـع       

  .  )٧٢(املنطقة واتمع الدويل على وجه السرعة

وأفــــادت ممثلــــة الواليــــات املتحــــدة بــــأن حــــوايل         
ــوم      ١٣٠ ٠٠٠ ــوا يف يـ ــراقيني عملـ ــن العـ ــوظفي األمـ ــن مـ مـ

ــأم  ــات لتـ ــراع.    ٥ ٢٠٠ني االنتخابـ ــز االقتـ ــن مراكـ ــز مـ مركـ
وواصــلت ســفارة الواليــات املتحــدة وقيــادة القــوة املتعــددة       
اجلنسيات املشاركة، بناء على دعـوة مـن حكومـة العـراق، يف     
اللجنــة الوزاريــة العراقيــة املعنيــة بــاألمن الــوطين، الــيت حــددت  
ــة، متشــيا مــع      ــة العراقي إطــارا واســع النطــاق للسياســات األمني

). وحثت األمم املتحدة على أن تقـوم  ٢٠٠٤( ١٥٤٦ القرار
ــال التحضــــريية ــــدف االضــــطالع بــــدور رئيســــي    باألعمــ

تشــــجيع احلــــوار الــــوطين وبنــــاء توافــــق يف اآلراء بشــــأن   يف
  الدستور.    صياغة

ــرار      ــيا مـــــــع القـــــ ــا بأنـــــــه، متشـــــ وأفـــــــادت أيضـــــ
)، فقــد تــوىل كيــان قــائم بذاتــه حتــت القيــادة  ٢٠٠٤( ١٥٤٦

تعـددة اجلنسـيات مهمـة تـوفري األمـن لوجـود       املوحدة للقـوة امل 
العــراق. وســلطت الضــوء أيضــا علــى أمهيــة   األمــم املتحــدة يف

  .  )٧٣(العراقي  املشاركة الواسعة النطاق يف صياغة الدستور

ــة       ــذكرى الســنوية الثاني ــل العــراق إىل أن ال وأشــار ممث
لسقوط النظام السـابق قـد حلـت منـذ قليـل، مشـرية إىل ايـة        

املعانـاة النامجـة عـن النظـام الـذي متسـك بالسـلطة        سنوات من 
ســنة ضــد إرادة الشــعب العراقــي. وستشــرع   ٣٥علــى مــدى 

ــراق يف القريــب العاجــل يف       ــة االنتقاليــة املقبلــة يف الع احلكوم
ــاء     ــتكمال بنـ ــدائم، واسـ ــتور الـ ــروع الدسـ ــداد مشـ ــة إعـ عمليـ

__________ 

  )٧٢(  S/PV.5161 ، ٦-٢الصفحات.  

  .٨-٦الصفحات املرجع نفسه،   )٧٣(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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املؤسســـات الشـــرعية يف الدولـــة. وأشـــار إىل أن العديـــد مـــن  
ــدان ا ــة النظــام     البل ــرار إزال ــيت أعربــت عــن حتفظــات بشــأن ق ل

ــد ارتفعــت إىل مســتوى التحــدي     ــالقوة العســكرية ق الســابق ب
  املتمثل يف مساعدة العراق يف جهوده إلعادة البناء.  

ــويني بالنســبة لتقــدم       وســلط الضــوء علــى عــاملني حي
ــدويل،     ــدعم القــوي مــن اتمــع ال ــام. أوال، ال العــراق إىل األم

يــــد الــــس النظــــر يف قراراتــــه املتخــــذة قبــــل  وثانيــــا، أن يع
بشأن العراق، بتفكيك اهلياكل القانونيـة   ٢٠٠٣نيسان/أبريل 

بنيت على تلك القرارات  والبريوقراطية واهلياكل األخرى اليت
  .  )٧٤(واليت مل تعد مناسبة للظرف اجلديد

  
  احلالة فيما يتعلق بالعراق  -باء 

  األوليةاإلجراءات   

، ٥١٨٩دارت يف اجللســــــة   الــــــيت  داوالتاملــــــ   

ويف اجللســــة  ٢٠٠٥أيار/مـــايو   ٣١املعقـــودة يف  

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٦، املعقودة يف ٥٢٠٤

ــة اجليف    ــودة يف ٥١٨٩لســـــــ ــار/ ٣١، املعقـــــــ  أيـــــــ

جـــدول أعمالـــه، دون  جملـــس األمـــن يفأدرج ، ٢٠٠٥ مـــايو
ووجـه  “. بـالعراق فيمـا يتعلـق   احلالـة  ”البند املعنـون  اعتراض، 

ــني ــرئيس (الصـــ ــة  الـــ ــالة املؤرخـــ ــاه الـــــس إىل الرســـ ) انتبـــ
ــايو  ٢٤ ــل ــا       ٢٠٠٥أيار/م ــراق، حيي ــن ممثــل الع ــة م املوجه

ــة العــراق موجهــة إىل رئــيس جملــس     رســالة مــن وزيــر خارجي
األمـن، يطلـب فيهـا متديـد واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات يف         

. ويف هذه اجللسة، قدمت ممثلـة الواليـات املتحـدة،    )٧٥(العراق
__________ 

  .١١-٩الصفحات املرجع نفسه،   )٧٤(  

  )٧٥(  S/2005/337.  

إعالميـــــة إىل ة املتعـــــددة اجلنســـــيات، إحاطـــــة باســـــم القـــــو
  ، وأدىل وزير خارجية العراق ببيان.)٧٦(الس

وأشــارت ممثلــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل أن       
ــرار     ــق يف القـ ــد وافـ ــان قـ ــس كـ ــى ٢٠٠٤( ١٥٤٦الـ ) علـ

استعراض والية القوة املتعددة اجلنسيات، إما بنـاء علـى طلـب    
ــول    ــراق، أو حبلـ ــة العـ ــه  ٨حكومـ أن و، ٢٠٠٥حزيران/يونيـ

أيار/مــايو،   ٢٤وزيــر خارجيــة العــراق، يف رســالته املؤرخــة     
تلـــك الواليـــة. وتواجـــه أن يـــأذن بتمديـــد طلـــب إىل الـــس 

ــة    ــة أمنيـ ــدة حالـ ــة اجلديـ ــة العراقيـ ــعبة احلكومـ ــراق. صـ يف العـ
وبالرغم من اهلجمـات الكـبرية علـى املـواطنني العـراقيني، فقـد       

 مساعدة القـوة املتعـددة اجلنسـيات،    تزايدت رغبة العراقيني يف
وواصـلوا أيضــا التطـوع يف القــوات العراقيـة. وأشــارت إىل أن    
العراقيني يرغبون يف الـدفاع عـن أنفسـهم، وأن القـوة املتعـددة      
اجلنســيات حتــرز تقــدما يف هــدفها املتمثــل يف مســاعدة قــوات   
ــذات.        ــى ال ــاد عل ــدما حنــو االعتم ــة يف املضــي ق ــن العراقي األم

أيضــا إن األمــم املتحــدة ينبغــي أن تقــوم بــدور قيــادي  وقالــت 
وحيوي يف تقدمي مسـاعدة قيمـة مـن أجـل االنتقـال السياسـي       
يف العراق، وحثت األمـم املتحـدة علـى نشـر اخلـرباء الالزمـني       
يف أقــرب وقــت ممكــن لتحقيــق هــذه الغايــة. وذكــرت كــذلك 
بأنــه ال ميكـــن وضــع جـــدول زمـــين حمــدد النســـحاب القـــوة    

جلنســيات، متشــيا مــع الطلــب العراقــي. وأي قــرار      املتعــددة ا
بشــأن حجــم القــوة، ســوف يـــتخذ بنــاء علــى األحــداث علــى 
أرض الواقــع. وقالــت أيضــا إن درجــة رضــاء الشــعب العراقــي 
عن الطريقة اليت تناولت اجلمعية الوطنيـة االنتقاليـة ـا العمليـة     

__________ 

مــن القــرار  ٢٥مقدمــة عمــال بــالفقرة  اإلعالميــة هــذه اإلحاطــة  )٧٦(  
٢٠٠٣( ١٥١١.(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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الدســتورية وعملــت علــى إشــراك مجيــع العــراقيني ســتكون هلــا 
  .  )٧٧(املستقبل  ية واضحة بالنسبة إىل آفاقأمه

وزير خارجية العراق إنه أثناء تشـكيل احلكومـة    قالو  
االنتقالية للعـراق، جـرى التواصـل مـع مجيـع اتمعـات احملليـة        
من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وممثلة للجميـع.  
ــاطعوا      ــذين قـ ــك الـ ــع أولئـ ــا مـ ــلطة أيضـ ــم السـ ــرى تقاسـ وجـ

الثاين/ينـاير أو مل حيـرزوا نتـائج جيـدة فيهـا.       انتخابات كـانون 
ومع ذلك، فقد حتققت إجنازات سياسية بتكلفة كبرية حتملـها  
ــددة      ــوة املتعـ ــة والقـ ــن العراقيـ ــوات األمـ ــي وقـ ــعب العراقـ الشـ
اجلنســـيات. وأقـــر الـــوزير بـــأن العـــراق مـــا زال يواجـــه محلـــة 
تدمرييــة مــن اإلرهــاب والعنــف، ــدف إىل تعطيــل العمليــة       

ــه      السياســ ــاء قوات ــة إىل بن ــود الرامي ــن اجله ــرغم م ــى ال ية. وعل
سؤولية احلفاظ علـى  ال يستطيع النهوض مباألمنية، فإن العراق 

زال البلــد يف حاجــة إىل القــوة املتعــددة  القــانون والنظــام، ومــا
اجلنسيات من أجل مواصلة تقدمي اخلدمات األساسـية. وكـرر   

  القوة. يةتأكيد الطلب الرمسي من حكومته باستمرار وال

وذكر الوزير أن حكومـة العـراق قـد حثـت مـرة بعـد         
أخرى كال من البلـدان اـاورة هلـا علـى االمتثـال اللتزامامـا       

ــرار   ــور اإلرهــابيني إىل   ٢٠٠٤( ١٥٤٦مبوجــب الق ــع عب ) مبن
العراق ومنـه ومنـع وصـول األسـلحة إىل اإلرهـابيني. وأعـرب       

إىل عمــل عـن أســفه ألن الــبعض رفـض أن تتــرجم التأكيــدات   
ملموس. وذكر كذلك أن اجلمهورية العربيـة السـورية أفـادت    

شـخص مـن املقـاتلني     ١ ٠٠٠يف اآلونـة األخـرية بأـا منعـت     
األجانــب مــن دخــول العــراق. ورحــب ــذا اإلجــراء، ولكنــه  

العبـور   نقـاط أشار إىل أن اجلمهورية العربية السورية هي أحد 
قايا النظـام السـابق.   الرئيسية لإلرهابيني األجانب، فضال عن ب

وحث اجلمهورية العربية السورية على القيام باملزيد مـن أجـل   
__________ 

  )٧٧(  S/PV.5189 ، ٤-٢الصفحات.  

إىل العـراق. وشـدد علـى     ودخوهلم منع حترك العناصر املتطرفة
أن والية احلكومة االنتقالية اجلديدة املنصوص عليها يف القـرار  

ــد     ٢٠٠٤( ١٥٤٦ ــم جديـ ــتور دائـ ــياغة دسـ ــل يف صـ )، تتمثـ
يخضع ذلك الدسـتور السـتفتاء   آب/أغسطس. وس ١٥حبلول 

املثـل العليـا   . وسيكرس ٢٠٠٥وطين يف تشرين األول/أكتوبر 
: أي التعدديــة واالحتاديــة واحلقــوق ألي شــعب حــر يف ميثاقــه

ــة، وسيشــمل      ــات املدني ــوق اإلنســان واحلري ــة وحق الدميقراطي
، ويؤكــد مــن جديــد الســالمة  الوطنيــة التنــوع داخــل الوحــدة
  ته واستقالله.  اإلقليمية للعراق وسياد

ــال الــوزير إن         ــدور األمــم املتحــدة، ق ــق ب ــا يتعل وفيم
املنظمة هلا سجل من اخلربة اليت ميكن أن تستخدمها يف تقـدمي  
املشــورة إىل جلنــة الصـــياغة، الــيت كانــت قـــد بــدأت عملـــها      
بالفعــل. وحــث األمــم املتحــدة علــى تعــيني مستشــار لشــؤون   

ــال التحضــري    ــم األعم ــات ملواصــلة دع ــات االنتخاب ية لالنتخاب
العامــة املقــرر إجراؤهــا يف كــانون األول/ديســمرب. ويف ســياق  
منفصل، اقترح متديد والية الس الـدويل للمشـورة واملراقبـة،    
الــيت اقتــرب موعــد استعراضــها، وذلــك حــىت ايــة العمليــة        

  .  )٧٨(السياسية يف العراق

 حزيـــــران/ ١٦، املعقـــــودة يف ٥٢٠٤لســـــة اجلويف   

ــه ــس، أدر٢٠٠٥ يوني ــن ج جمل ــر    األم ــه تقري يف جــدول أعمال
، بشــأن بعثــة   ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٧األمــني العــام املــؤرخ   

. واسـتمع الـس   )٧٩(األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق
مـــن األمـــني العـــام املســـاعد للشـــؤون       إعالميـــة  إىل إحاطـــة

  السياسية. وأدىل ممثل العراق ببيان عقب اإلحاطة.  
__________ 

  .٨-٤ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٧٨(  

  )٧٩(  S/2005/373مـن القـرار    ٣٠قرير الرابع مقدم عمـال بـالفقرة   ، الت
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  
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لعام يف تقريـره إىل أن اجلمعيـة الوطنيـة    وأشار األمني ا  
االنتقالية انتخبت احلكومـة االنتقاليـة للعـراق بعـد فتـرة طويلـة       
من املفاوضات بني خمتلـف الفصـائل السياسـية واإلثنيـة. ومـن      
املتوقــع أن تعمــل احلكومــة االنتقاليــة يف إطــار دســتور دائــم       

كـانون   ٣١جديد يؤدي إىل حكومة منتخبة دسـتوريا حبلـول   
. وقال إن اجلمعية الوطنية االنتقالية قـد  ٢٠٠٥ألول/ديسمرب ا

ــروع      ــا أن مشـ ــتور، كمـ ــياغة الدسـ ــة لصـ ــا جلنـ ــأت أيضـ أنشـ
ــول      ــة حبلــــ ــيغته النهائيــــ ــع يف صــــ ــذي وضــــ ــتور الــــ الدســــ

ــول      ١٥ ــتفتاء حبلـــ ــى االســـ ــيعرض علـــ ــطس، ســـ آب/أغســـ
  .  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر   ١٥

وقــد حــدثت هــذه التطــورات يف بيئــة أمنيــة مل تشــهد   
المات على التحسن، مع حدوث زيادة كبرية يف اهلجمـات  ع

ضد املدنيني العراقيني، فضال عن قوات األمن والقـوة املتعـددة   
ــوة املتعــددة اجلنســيات وقــوات        اجلنســيات. وقــد كثفــت الق
األمــن العراقيــة محالــا ملكافحــة التمــرد، ووردت تقــارير عــن  

لحريـات  ارتفاع عدد اإلصابات وادعاءات بوقوع انتهاكات ل
  املدنية وحقوق اإلنسان من جانب مجيع األطراف.  

وقال األمني العام املساعد يف إحاطته إن الكثريين مـن    
داخل العراق وخارجه يرون أن عمليـة االنتقـال السياسـي قـد     
دخلت مرحلة حامسة يف عمليـة املصـاحلة الوطنيـة. وقـد بينـت      

صـاحلة الوطنيـة   خربة األمم املتحـدة يف مجيـع أحنـاء العـامل أن امل    
أكثـــر جناحـــا عنـــدما تســـمح  تكـــون والعمليـــات الدميقراطيـــة 

األغلبية لألقليات باملمارسة التامة حلقوقها السياسية وتتـيح هلـا   
فرصة املشاركة يف احلكـم وإعـادة البنـاء. وشـدد األمـني العـام       
املساعد أيضا على أن أوجه التقدم احملـرز يف العمليـة السياسـية    

ستكمل بــإجراء حتســينات ملموســة يف إعــادة  حتتــاج إىل أن تـــ
البنــاء والتنميــة واــاالت اإلنســانية. وقــال إن األمــم املتحــدة، 
من خالل ترتيبـات ابتكاريـة مـع الشـركاء املنفـذين العـراقيني،       

وبناء على األولويات العراقية، تواصل تقدمي املساعدة يف تلـك  
  ااالت داخل العراق.

منيـة يف العـراق، ألقـى مسـاعد     وفيما يتعلق باحلالـة األ   
األمني العام الضوء على القلق بوجـه خـاص مـن تزايـد املنطـق      
الطائفي الذي يبدو أنه حيفز كثريا مـن العنـف، ممـا يـنجم عنـه      
تعـــرض املـــدنيني العـــراقيني األبريـــاء لوطـــأة اســـتخدام القـــوة.  
وشدد على أنـه يـتعني علـى مجيـع األطـراف االحتـرام الكامـل        

ــا  ــل     اللتزاما ــة تقلي ــدويل وكفال ــانون اإلنســاين ال مبوجــب الق
استخدام القوة إىل أدىن حد، مـن أجـل تفـادي وقـوع ضـحايا      

  من املدنيني.  

وقــال أيضــا إن بعثــة األمــم املتحــدة قــد برهنــت فعــال    
على أنه ميكن حتقيق الفعالية بقدرة حمدودة على أرض الواقـع،  

يـتعني ختفيفـه   ولكن استعداد األمـم املتحـدة للوفـاء بالتوقعـات     
عــن طريــق إجــراء تقيــيم واقعــي للظــروف األمنيــة والتشــغيلية   

  .  )٨٠(السائدة

وقال ممثل العراق إن حكومته تدرك متامـا احلاجـة إىل     
أن تصبح عملية صياغة الدستور مفتوحة جلميع فئـات اتمـع   
العراقــي. وأكــد للمجلــس أن احلكومــة العراقيــة تشــعر بــالقلق  

إلنســـان يف العـــراق، وأـــا ملتزمـــة أيضـــا إزاء حالـــة حقـــوق ا
ــد    ــينها. فبعـ ــلة حتسـ ــة،     ٣٥مبواصـ ــية مطلقـ ــن وحشـ ــا مـ عامـ

ستحتاج مؤسسات الدولـة إىل بعـض اجلهـد مـن أجـل التعـود       
علـــى احتـــرام حقـــوق اإلنســـان األساســـية، ولكـــن احلكومـــة  

زالت مصممة علـى حتقيـق هـذا اهلـدف، وهـو هـدف بـالغ         ما
  احليوية بالنسبة إىل االنتقال.  

ــ   ــة    وذكَّ ــيت جلن ــاعتزام الــس إعــادة النظــر يف والي ـر ب
األمــــم املتحــــدة للرصــــد والتحقــــق والتفتــــيش (األمنوفيــــك)  

__________ 

  )٨٠(  S/PV.5204 ، ٥-٢الصفحات.  
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والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو املنصـوص عليـه يف   
). وذكر أن مناقشة كل مـن الـواليتني   ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

ت ينبغي أن تسترشد باالعتبار اجلـوهري وهـو أن العـراق ليسـ    
لديـــه رغبـــة يف امـــتالك أو تصـــنيع أو ختـــزين أســـلحة الـــدمار  
الشامل. وبينما يواصـل العـراق إعـادة إدمـاج نفسـه يف النظـام       
ــيت      ــة ال العــاملي، مبــا يف ذلــك مــن خــالل قبــول القواعــد الدولي

معاملتــه تم تــاألســلحة، فإنــه يتوقــع أن تلــك منظومــات حتكــم 
  .  )٨١(األخرى الدول األعضاءاليت تعامل ا طريقة بنفس ال

  
إىل األمـني  جملس األمـن   وجهة من رئيساملرسالة ال  

ــام يف  ــة العــــــــ ــودة يف  ،٥٢١٤اجللســــــــ املعقــــــــ

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٢٤

ــة جملــــــس األمــــــن     ، املعقــــــودة يف ٥٢١٤يف جلســــ
، وجـــه الـــرئيس (فرنســـا) انتبـــاه    ٢٠٠٥حزيران/يونيـــه  ٢٤

ــة   ــالة املؤرخـــ ــه  ٢٠الـــــس إىل الرســـ  ٢٠٠٥حزيران/يونيـــ
، املتعلقـة  )٨٢(هة من األمني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن    املوج

ــرار    ــب القـ ــأ مبوجـ ــمان املنشـ ــاب الضـ ) ١٩٩٩( ١٢٨٤حبسـ
مبلـغ وقـدره   والقرارات ذات الصلة، واليت اقتـرح فيهـا حتويـل    

إىل صــندوق ا مــن حســاب الضــمان  دوالر ٢٢٠ ٢٥٦ ٦٩٧
وأن ختصـم منـه املبـالغ املسـتحقة علـى حكومـة       تنمية العـراق،  

لتغطية اشـتراكاا يف امليزانيـة العاديـة واألنصـبة املقـررة       العراق
عليهــا يف إطــار أنشــطة املنظمــة يف حفــظ الســالم، وأنشــطة       
احملـاكم. مث عــرض الـرئيس مشــروع رد علـى الرســالة، ووافــق    
الس فيه على االقتـراح. ووافـق أعضـاء الـس علـى إرسـال       

  .  )٨٣(الرسالة
  

__________ 

  .٧-٥الصفحات املرجع نفسه،   )٨١(  

  )٨٢(  S/2005/406.  

  )٨٣(  S/2005/407.  

جملــــس  ) الــــذي اختــــذه٢٠٠٥( ١٦١٩القــــرار   

املعقــــــــــودة يف  ،٥٢٤٧األمــــــــــن يف جلســــــــــته 

  ٢٠٠٥آب/أغسطس   ١١

ــة جملــــــس األمــــــن     ، املعقــــــودة يف ٥٢٤٧يف جلســــ
ــطس  ١١ ــاه   ٢٠٠٥آب/أغسـ ــان) انتبـ ــرئيس (اليابـ ــه الـ ، وجـ

الـيت  ، )٨٤(٢٠٠٥آب/أغسـطس   ٣الس إىل الرسالة املؤرخة 
 أوصــى األمــني العــام فيهــا بتمديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة   

) ٢٠٠٤، (١٥٤٦العــراق، وفقــا للقــرار إىل ســاعدة ملا لتقــدمي
شهرا. وكان األمني العام حاضرا أثنـاء   ١٢لفترة أخرى مدا 

؛ )٨٥(اجللســة. ووجــه الــرئيس االنتبــاه أيضــا إىل مشــروع قــرار  
)، وقــرر ٢٠٠٥( ١٦١٩اعتمــاده باإلمجــاع بوصــفه القــرار  مت

الـــس مبوجبـــه متديـــد واليـــة البعثـــة لفتـــرة أخـــرى مـــدا        
ــة    ١٢ ــة البعثـ ــتعراض واليـ ــه اسـ ــن اعتزامـ ــرب عـ شـــهرا، وأعـ
حكومــة إذا مــا طلبــت ، املوعــد شــهرا أو قبــل ذلــك ١٢ بعــد

  ذلك. العراق
  

املعقـودة   ٥٢٥٦اجللسة اليت دارت يف  داوالتامل  

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٧يف 

ــة اجليف    ــودة يف ٥٢٥٦لســـــــ ــول/ ٧، املعقـــــــ  أيلـــــــ

 ميـــةإعال إىل إحاطـــةجملـــس األمـــن ، اســـتمع ٢٠٠٥ ســـبتمرب
قدمها رئيس جلنة التحقيـق املسـتقلة يف برنـامج األمـم املتحـدة      

. وأدىل األمــني العــام، ومجيــع أعضــاء  )٨٦(للــنفط مقابــل الغــذاء
  .  اجللسةالس، وممثل العراق ببيانات أثناء 

__________ 

  )٨٤(  S/2005/509.  

  )٨٥(  S/2005/515.  

)، الـذي رحـب   ٢٠٠٤( ١٥٣٨أجري التحقيق عمـال بـالقرار     )٨٦(  
  مببادرة من األمني العام.الس فيه بتعيني فريق التحقيق 
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ــائج      ــة بعـــض النتـ ــيس اللجنـ ــه، عـــرض رئـ ويف إحاطتـ
الرئيســـية الـــيت توصـــل إليهـــا التحقيـــق. وأشـــار إىل أن مهمـــة  

ــة ال ــت لجن ــاء يف اإلدارة أو ســوء يف   متثل يف البحــث عــن أخط
اإلدارة يف برنامج النفط مقابل الغذاء، وعن أدلة علـى الفسـاد   
يف إطار األمم املتحدة أو مـن جانـب املقـاولني. وقـد وجـدت      

بكثري من التفصـيل   ما، لألسف، ووثقتهاالثنني كليهمااللجنة 
يـــتعني تقاســـم . وأصـــدرتهيف التقريـــر الواســـع النطـــاق الـــذي 

املسؤولية عن اإلخفاقات على نطـاق واسـع، بـدءا مـن الـدول      
األعضاء وجملس األمن ذاته. وذكـر أن هـذا الربنـامج قـد تـرك      
ــه        ــت لدي ــذي كان ــراق، ال ــد الع ــادرة يف ي ــن املب ــدرا كــبريا م ق
وســـائل للتالعـــب يف الربنـــامج لتحقيـــق أغراضـــه اخلاصـــة.      

القــدرة علــى وتفاقمــت هــذه الصــعوبة األساســية بفعــل عــدم   
التحديد الواضح للمسـؤوليات اإلداريـة املعقـدة املشـتركة بـني      

) ١٩٩٠( ٦٦١جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة مبوجـــب القـــرار 
ــية.    ــتمرار اخلالفــــات السياســ ــة، وبفعــــل اســ ــة العامــ واألمانــ

الضـعف هـذه بفعـل السـلوك غـري األخالقـي       وتفاقمت مواطن 
كتـب برنـامج   رئيسية يف أعلى مستوى يف ممواقع والفاسد يف 

وجـــود مراجعـــة فعالـــة  املشـــتريات، وعـــدمالعـــراق ويف إدارة 
  ضوابط إدارية فعالة.   وأللحسابات 

ــل  التمويــلووشــدد علــى أن ضــعف التخطــيط،     القلي
ــدا ــانوين ، وعـــدم وجـــود وضـــع جـ ــتقل  قـ ــا مسـ ــة حقـ ملراجعـ

احلســابات، والعــدد القليــل جــدا مــن املــوظفني الفنــيني كانــت 
هــذه العمليــة. ويبــدو أن التعــاون مجيعهــا خصــائص تتســم ــا 

جــوهر الوثيـق بــني خمتلـف أجهــزة األمـم املتحــدة تعـارض مــع     
ــل واإلدارة  الوكــاالت عمــل  ــة التموي ــي  الذاتي واإلشــراف. فف

برنـــامج معقـــد حيتـــاج إىل متويـــل مشـــترك ويســـعى إىل قصـــد 
  التعاون الكامل.  ال جيوز السماح إال بمشترك، 

بتكليـف  ها خـرباء  وأكد الرئيس أيضا أن دراسة أجرا  
تفادي اخلطـر الواضـح    جنح يف أكدت أن الربنامج ،اللجنةمن 

واملاثــل وهــو ســوء التغذيــة وزيــادة ايــار اخلــدمات الطبيــة يف  
العــراق، باإلضــافة إىل الــدعم الــذي قدمــه الربنــامج مــن أجــل   
اإلبقاء علـى اجلـزاءات األساسـية املفروضـة علـى العـراق. ويف       

 ن مــدير عمليــات جديــدعــيلجنــة أن ياســتنتاجاا، اقترحــت ال
ــع ــة وســلطة   يتمت ــويل ا بوالي ــد شــددت  حمــددتني لت إلدارة. وق

التحقيـــق علـــى احلاجـــة إىل الـــيت توصـــل إليهـــا ســـتنتاجات اال
لتحقيقـات. وقـال إن   قوية ومستقلة ومهام ل حسابات مراجعة

املشــاكل املــذكورة يف التقريــر تعــد عقضــايا مــن أعــراض  ضــاًر
، وليسـت أمـرا ميكــن إصـالحه بتغــيريات    اجلــذورعامـة عميقـة   

. فهــذه املشــاكل نشــأت يف منظمــة وضــع معزولــة هنــا وهنــاك
، أقـل تعقيـدا  تصميمها قبل أكثر من ستني عاما من أجل زمن 

ــيت تصــاحب       ــدة ال ــغيلية الكــبرية واملعق ودون التحــديات التش
 أي مســــؤولياا السياســــية والدبلوماســــية. وشــــدد علــــى أن

 -وينبغـــي أن حيمـــل  - معـــه املتحـــدة حيمـــل ألمـــملبرنـــامج 
إحساسا قويا بالشرعية الدولية، الـيت ال تناظرهـا دولـة واحـدة     

يتطلب مـا هـو   أو جمموعة من الدول. ومع ذلك، فإن النجاح 
الشرعية. وأشار إىل أن الدعم يعتمد يف النهايـة علـى   أكثر من 

ج للطعن بسـبب مشـاكل برنـام    اتعرضتاللتني املصداقية والثقة 
األمـــم أُضـــعفت الـــنفط مقابـــل الغـــذاء. وإىل حـــد مـــا، فقـــد  

فــإن هنــاك حاجــة ماســة إىل اإلصــالح. ويف    ،املتحــدة. وهلــذا
  .  )٨٧(اخلتام، حث الس واجلمعية العامة على اختاذ إجراءات

وأشــار األمــني العــام إىل أن التحقيــق قــد أجــري بنــاء     
ال مـن  على مبادرته، وبدعم من الس. وأضاف أن عـددا قلـي  

املنظمات األخرى كانت ستتيح نفسها للتدقيق املسـتقل علـى   
أكمــل وجــه مثلمــا فعلــت األمــم املتحــدة، وأن احلقيقــة كمــا    
جرى الكشف عنها، يف الواقع، يف التقارير املتعاقبة للتحقيـق،  

__________ 

  )٨٧(  S/PV.5256 ، ٤-٢الصفحات.  
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مؤملة. وقال إنه لـيس لديـه أي شـك يف أن األمـم املتحـدة مـع       
  ذلك ستستفيد من االستنتاجات.  

األمــني العــام إنــه يقبــل املســؤولية الكاملــة عــن    وقــال  
إخفاقاته، وأعرب عن أسفه إزاء عدم بـذل العنايـة الواجبـة يف    
ــوء التصـــرف. ويف الوقـــت    ــزاعم سـ متابعـــة التحقيقـــات يف مـ
نفســـه، أعـــرب عـــن ارتياحـــه ألن التقريـــر قـــد خلـــص إىل أن 
برنامج النفط مقابل الغـذاء قـد جنـح يف اسـتعادة وصـون احلـد       

مــن معــايري التغذيــة والصــحة يف العــراق، مــع القيــام يف    األدىن
ــع      ــة ملن ــى مواصــلة اجلهــود الدولي الوقــت نفســه باملســاعدة عل
صدام حسني من احلصول على أسلحة الدمار الشـامل. وأهـم   
استنتاج خلـص إليـه التقريـر هـو توصـل اللجنـة إىل أن اإلدارة       

م العامــة للربنــامج اتســمت بضــعف املمارســات اإلداريــة وعــد 
كفاية الرقابة ومراجعة احلسـابات. وهنـا أيضـا، قـال، بوصـفه      
املسؤول اإلداري األول، جيب عليه أن يتحمـل املسـؤولية عـن    
جوانــب الفشــل الــيت كُـــشف عنــها، ســواء يف تنفيــذ الربنــامج  

يف أداء األمانة العامة بشكل أعم. وذكر األمني العـام أيضـا    أو
ــد  إىل أن العديــد مــن املشــاكل متأصــلة يف   عــدم وضــوح حتدي

األدوار واملسؤوليات فيما بني الس واللجنة املنشـأة مبوجـب   
) واألمانـــة العامـــة، وال ســـيما يف قـــرار ١٩٩٠( ٦٦١القـــرار 

الس اإلبقاء على عناصر جوهرية للرقابـة التشـغيلية يف إطـار    
مبوجـــب يعملـــون ؤلفـــة مـــن دبلوماســـيني وطنـــيني املاللجنـــة، 

  ري صادرة من حكومام.  تعليمات مسيسة إىل حد كب

وقال إن النتائج أكـدت األمهيـة احليويـة لإلصـالحات       
اإلدارية املقترحة، وأنه قد شرع بالفعل يف إصالحات جديـدة  
ــام     يف اــاالت الــيت يتمتــع فيهــا بســلطة تقديريــة تتــيح لــه القي
ــاءلة والشــفافية،      ــة واملس ــز اإلدارة والرقاب ــدف تعزي  ،ــذلك ب

األخالقيات. ولكنـه أكـد علـى أن هنـاك     وضمان أعلى معايري 
العديد من القرارات الرئيسية الـيت ال ميكـن أن تتخـذها سـوى     
اجلمعية العامة. وشدد أيضا على أن القواعد اليت حتكم مـوارد  

امليزانيـة واملـوارد البشـرية جيـب أن تسـمح لألمـم املتحـدة بــأن        
ــيني ذوي املهــارات     جتتــذب وتطــور وحتــتفظ بكــادر مــن املهن

ناسبة إلدارة عمليـات واسـعة النطـاق. وعـالوة علـى ذلـك،       امل
فإنه ينبغي السماح هلا بـأداء مهامهـا بفعاليـة، باختـاذ القـرارات      
ــدون االضــطرار إىل       ــوارد ب ــوظفني وامل ــة بشــأن نشــر امل اليومي
انتظـــار احلصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن اجلمعيـــة العامـــة  

وصـــل إليهـــا الـــس. ويف اخلتـــام، ذكـــر أن النتـــائج الـــيت ت أو
التقريــر ينبغــي أن تكــون حمرجــة للجميــع، وأن اإلصــالح أمــر  

الـذي  االحتـرام   حتمي إذا أريد لألمم املتحدة أن تسـتعيد قـدر  
    .)٨٨(وأن حتافظ عليهاتمع الدويل يقتضيه عملها بني 

وأثىن مجيع أعضاء الس يف بيانام على اجلهود الـيت    
ــتكلمني إن تبـــذهلا جلنـــة التحقيـــق املســـتقلة. وقـــا  ل معظـــم املـ

برنامج النفط مقابـل الغـذاء، علـى الـرغم مـن إخفاقاتـه، فإنـه،        
مسترشــدا بالضــرورة اإلنســانية، قــد اضــطلع بــدور حاســم يف  
التخفيـــف مـــن وطـــأة املعانـــاة، ويف تـــوفري األغذيـــة واألدويـــة 

. وشدد العديـد مـن املـتكلمني علـى أن املسـؤولية      )٨٩(للعراقيني
هــا الــس ذاتــه والــدول األعضــاء  عــن الفشــل جيــب أن يتقامس

ن نظـام صـدام حسـني،    إواألمانة العامة. وقـال بعـض املمـثلني    
ــلحته        ــدة ملصـ ــم املتحـ ــدى األمـ ــة لـ ــن النيـ ــتغل حسـ ــد اسـ وقـ

ــر إن  )٩٠(الشخصــية، هــو املــذنب الرئيســي  . وقــال ممثــل اجلزائ
__________ 

  .٦-٤الصفحات املرجع نفسه،   )٨٨(  

ــه،    )٨٩(   ــع نفســـ ــفحتاناملرجـــ ــدة)؛   ٧و  ٦ الصـــ ــة املتحـــ (اململكـــ
(الواليـــات املتحـــدة، االحتـــاد الروســـي)؛      ٨و  ٧ الصـــفحتان 

ــفحتان  ــر)؛ (اجلز ٩و  ٨الصــــ ــفحة ائــــ ــان)؛  ١٠الصــــ (اليابــــ
 ١٣و  ١٢ الصـــــــفحتان(فرنســـــــا)؛  ١٢و  ١١الصـــــــفحتان 

(الــــدامنرك والربازيــــل)؛  ١٤و  ١٣الصــــفحتان (األرجنــــتني)؛ 
  ورومانيا).  (اليونان ١٦-١٤الصفحات 

ــه،   )٩٠(   ــع نفسـ ــفحة املرجـ ــدة)؛  ٦الصـ ــة املتحـ ــفحة (اململكـ  ٧الصـ
(فرنســــــــــا)؛   ١٢الصــــــــــفحة املتحــــــــــدة)؛  (الواليــــــــــات

  (األرجنتني).  ١٢  الصفحة
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الس، الذي أنشـأ الربنـامج، جيـب أن يقبـل نصـيبا أكـرب مـن        
ــل   )٩١(املســؤولية عــن الفشــل  ، ويف نفــس املوضــوع، أشــار ممث

مجهورية ترتانيـا املتحـدة إىل أن مجيـع األخطـاء قـد حـدثت يف       
ن النتـائج  إ. وقال معظم أعضاء الـس  )٩٢(ظل إشراف الس

اليت خلصت إليها التقارير وجوانـب الفشـل يف برنـامج الـنفط     
مقابــل الغــذاء جتســد احلاجــة امللحــة إىل إجــراء إصــالحات يف   

ــني اإلدارة    إدارة األ ــمان حتســ ــل ضــ ــن أجــ ــدة، مــ ــم املتحــ مــ
علــى وجــه األعضــاء  ، وأعــرب بعــض)٩٣(والشــفافية واملســاءلة

ــة إىل       ــام الراميـ ــني العـ ــود األمـ ــدهم جلهـ ــن تأييـ ــوص عـ اخلصـ
. وأعرب ممثل الواليات املتحدة عـن اسـتيائه مـن    )٩٤(اإلصالح

أن اجلهــود الراميـــة إىل حتقيـــق اإلصــالح تلقـــى يف كـــثري مـــن   
  .  )٩٥(ة من الدول األعضاء األخرىاألحيان مقاوم

ــن       ــدا مــ ــح جــ ــن الواضــ ــراق إن مــ ــل العــ ــال ممثــ وقــ
ــي      ــر أن الشــعب العراق ــا التقري ــص إليه ــيت خل االســتنتاجات ال

يتلق القيمـة الكاملـة ألموالـه، ولكنـه حــرم ألسـباب خمتلفـة         مل
من قدر كبري مما هو من حقه؛ وبالتايل فإنه هو الذي دفع مثـن  

لـس إىل النظـر يف تشـكيل فريـق متولـه      فشل الربنامج. ودعا ا
__________ 

  .٩الصفحة املرجع نفسه،   )٩١(  

  .١١الصفحة املرجع نفسه،   )٩٢(  

(الواليــات املتحــدة، االحتــاد   ٨و  ٧الصــفحتان املرجــع نفســه،   )٩٣(  
(اليابـــان)؛   ١٠ الصـــفحة(اجلزائـــر)؛  ٩الصـــفحة الروســـي)؛ 

ــا املتحــدة)   ١١الصــفحة  ــة ترتاني  ١٣-١١الصــفحات (مجهوري
ــل و  ــتني والربازيــــ ــا)؛ (األرجنــــ ــفحات فرنســــ  ١٦-١٣الصــــ

(الفلـــــبني)؛  ١٧و  ١٦الصـــــفحتان ورومانيـــــا)؛  (الـــــدامنرك
  (العراق). ١٨ و  ١٧الصفحتان 

ــه،   )٩٤(   ــع نفسـ ــفحة املرجـ ــدة)؛  ٧الصـ ــة املتحـ ــفحة (اململكـ  ٨الصـ
  (اجلزائر). ٩الصفحة (االحتاد الروسي)؛ 

  .٨و  ٧الصفحتان املرجع نفسه،   )٩٥(  

األمــم املتحــدة، مــن أجــل مســاعدة العــراق علــى تتبــع أصــوله   
  .  )٩٦(اليت جرى تبديدها على يد الربنامج

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٣٧القــــرار   

تشــرين   ٨املعقــودة يف  ،٥٣٠٠اجللســة األمــن يف 

    ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

 أيلــــــــول/ ٢١، املعقــــــــودة يف ٥٢٦٦لســــــــة اجليف   

يف جـدول أعمالـه تقريـر    جملـس األمـن   ، أدرج ٢٠٠٥ سـبتمرب 
عـن بعثـة األمـم     ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ٧األمني العـام املـؤرخ   

. واســتمع الــس إىل )٩٧(العــراقإىل ملســاعدة لتقــدمي ااملتحــدة 
إحاطتني قدمهما املمثل اخلاص لألمني العام يف العـراق، وممثـل   

. )٩٨(القوة املتعـددة اجلنسـيات  الواليات املتحدة، متكلما باسم 
  وأدىل وزير خارجية العراق ببيان خالل اجللسة.  

وأشار األمـني العـام يف تقريـره إىل أن التـأخر يف عقـد        
اجلمعية الوطنية االنتقالية وتشكيل احلكومة االنتقاليـة أدى إىل  
تقلــيص الوقـــت املتـــاح إلجنـــاز مشـــروع الدســـتور يف املوعـــد  

ــه   ــوص عليـ ــهائي املنصـ ــايل،  النـ ــة االنتقـ ــانون إدارة الدولـ يف قـ
  آب/أغسطس.   ١٥واحملدد له 

وأشار املمثل اخلاص إىل أن اجلمعية الوطنية االنتقاليـة    
وضــعت مشــروعا للدســتور الــوطين، وأن االســتفتاء الــوطين      

تشرين األول/أكتوبر، كما أن مـن املقـرر إجـراء     ١٥مقرر يف 
. ومــن بــني كــانون األول/ديســمرب ١٥االنتخابــات العامــة يف 

ــة      ــة الصــياغة املســائل املتعلق ــاط اخلــالف الرئيســية يف عملي نق
__________ 

  .١٨الصفحة املرجع نفسه،   )٩٦(  

  )٩٧(  S/2005/585 مـــن  ٣٠مقـــدم عمـــال بـــالفقرة اخلـــامس ، التقريـــر
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

 ١٥٤٦مقدمــــة عمــــال بــــالقرار    اإلعالميــــة هــــذه اإلحاطــــة   )٩٨(  

)٢٠٠٤.(  
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بالنظام االحتادي، وطرائق تكوين األقاليم، باإلضـافة إىل إقلـيم   
كردستان، وهويـة الدولـة، ودور اإلسـالم كمصـدر للقـانون،      
وتوزيــع الســلطات فيمــا يتعلــق بــاملوارد الوطنيــة، مبــا يف ذلــك  

القلـق إزاء ارتفــاع عـدد الضــحايا   الـنفط وامليـاه. وأعــرب عـن    
من املـدنيني النـاجم عـن العنـف املتواصـل، فضـال عـن تـدهور         
ــه، بنــاء علــى خــربة     حالــة حقــوق اإلنســان يف البلــد. وقــال إن
ــابقة    األمـــم املتحـــدة، فالتصـــدي لكـــل مـــن االنتـــهاكات السـ
واحلالية على أساس سيادة القانون واملعـايري الدوليـة مـن شـأنه     

  .  )٩٩(كبريا يف تعزيز جهود املصاحلة الوطنيةأن يسهم إسهاما 

ــة      ــدة، يف اإلحاطــ ــات املتحــ ــة الواليــ ــرت ممثلــ  وذكــ
الــيت قدمتــها، أنــه علــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز يف   اإلعالميــة

زال املتمردون قـادرين علـى    االنتقال السياسي يف العراق، فما
ــارت إىل أن     ــراقيني. وأشـ ــدنيني العـ ــد املـ ــات ضـ ــام جمـ القيـ

ــ ــاعدة   اهلـــدف مـ ــل يف مسـ ــيات يتمثـ ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ن القـ
العــراقيني علــى ضــمان أمنــهم، وقالــت إن قــدرة قــوات األمــن  
العراقية تزداد، مما يؤدى إىل احلد من تـأثري وفعاليـة املتمـردين،    
وإىل تعزيز قدرات العراق يف جمال سـيادة القـانون. وقالـت إن    

حلكومة العراقية القوة املتعددة اجلنسيات، بالتنسيق الوثيق مع ا
والتحالف، تقدم املساعدة لتعزيز نظم إنفـاذ القـوانني والعدالـة    
ــى إجنــاز مشــاريع      ــا تعمــل عل ــراق. كمــا أ والســجون يف الع
ــة. ولكــن النجــاح ســيتحقق حينمــا      اهلياكــل األساســية احليوي
ــهم      ــهم وأمنــ ــمنوا حريتــ ــهم أن يضــ ــراقيني أنفســ ــن للعــ ميكــ

  وازدهارهم.  

ول/ســـبتمرب، كـــان قـــد مت   أيل ١٩وأفـــادت بأنـــه يف    
ــز   ــدريب وجتهيـ ــن العـــراقيني،     ١٩٣ ٠٠٠تـ ــراد األمـ ــن أفـ مـ

ــل بعــض املســؤوليات       ــددة اجلنســيات بنق ــت القــوة املتع وقام
األمنية يف عدد حمدود من ااالت والقواعـد إىل قـوات األمـن    

__________ 

  )٩٩(  S/PV.5266 ، ٥-٢الصفحات.  

العراقية. وشددت أيضا على أن اتمـع الـدويل، وال سـيما يف    
وال سيما اجلمهورية العربية السـورية،  البلدان ااورة للعراق، 

ــود     ــن اجلهـ ــد مـ ــذل مزيـ ــه بـ ــي لـ ــول  ينبغـ ــة دون دخـ للحيلولـ
اجلهــود الراميــة ودون إعاقــة العــراق، إىل اإلرهــابيني األجانــب 

  .  )١٠٠(إىل حتقيق االستقرار واألمن يف البلد

وقال وزير خارجيـة العـراق إنـه جـرى توسـيع نطـاق         
ا للمجتمـع العراقـي، عـن    جلنة صياغة الدسـتور لتحسـني متثيلـه   

طريق إدراج اتمعات احملليـة الـيت مل تشـارك أو يف انتخابـات     
كـــانون الثاين/ينـــاير أو مل حتـــرز نتـــائج جيـــدة فيهـــا. وشـــجع 
الــــوزير البلــــدان اــــاورة للعــــراق علــــى استئصــــال عناصــــر 

تعـاون اســتراتيجي   إطـار  يف اإلرهـاب، واالشـتراك مـع العــراق   
وأعــرب عــن أســفه  ). ٢٠٠٤( ١٥٤٦إقليمــي، وفقــا للقــرار  

 - معظم املقاتلني األجانب يدخلون عـرب احلـدود العراقيـة   ألن 

السورية، وأن حكومة اجلمهورية العربية السورية مل تـبد حـىت  
ــك       ــف ذلـ ــى وقـ ــراق علـ ــاعدة العـ ــادا يف مسـ ــا جـ اآلن تعاونـ

  .  )١٠١(العبور

ــن      ــس األمـــ ــة جملـــ ــودة يف ٥٣٠٠ويف جلســـ ، املعقـــ
ــاين/نوفمرب  ٨ ــرئيس (االحتــاد  )١٠٢(٢٠٠٥ تشــرين الث ، وجــه ال

ــة      ــس إىل الرســـالة املؤرخـ ــي) انتبـــاه الـ تشـــرين  ٣١الروسـ
املوجهــة مــن ممثــل العــراق إىل رئــيس      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

، والــيت حييــل ــا طلبــا مــن حكومــة العــراق  )١٠٣(جملــس األمــن
ــراق، وإىل     ب ــيات يف العـ ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــة القـ ــد واليـ تمديـ

__________ 

  .٨-٥الصفحات املرجع نفسه،   )١٠٠(

  .١١-٨الصفحات املرجع نفسه،   )١٠١(

ــس األمــن    )١٠٢( ، املعقــودة كجلســة خاصــة يف  ٥٢٦٧يف جلســة جمل
 كــل مــن ، وجــه الــس الــدعوة إىل٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب  ٢١

وزير خارجية العـراق واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف العـراق،       
  معهما.  اءللذين تبادل أعضاء الس اآلرا

)١٠٣(  S/2005/687.  
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امنرك ورومانيـــا واململكـــة املتحـــدة مشـــروع قـــرار قدمتـــه الـــد
  .  )١٠٤(واليابان والواليات املتحدة

ومت اعتمــاد مشــروع القــرار باإلمجــاع بوصــفه القــرار     
ــذي ٢٠٠٥( ١٦٣٧ ــه  )، ال ــام في ــس، متصــرفا مبوجــب   ق ال

الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، يف مجلــة أمــور،        
  يلي:  امب

ــوة املتعــددة اجل     ــة الق ــى النحــو  يقــرر أن ميــدد والي نســيات، عل
ــرار   ــه يف القـــ ــىت ٢٠٠٤( ١٥٤٦املنصـــــوص عليـــ ــانون  ٣١)، حـــ كـــ

  ؛  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

يقرر أن يعاد النظـر يف واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات عنـدما         
ــك، أو يف موعــد ال يتجــا     ــراق ذل ــة الع ــب حكوم ــران/ ١٥وز تطل  حزي

طلبـت  ، ويعلن أنه سينهي هذه الوالية يف وقـت أقـرب إذا   ٢٠٠٦ يونيه
  حكومة العراق ذلك؛  

 ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١يقــرر أيضــا أن متــدد حــىت   
) بشــأن  ٢٠٠٣( ١٤٨٣مــن القــرار    ٢٠الترتيبــات احملــددة يف الفقــرة   
الـنفط واملنتجـات النفطيــة    مـن  صـادرات الإيـداع العائـدات مـن مبيعـات     

يف  والغاز الطبيعـي يف صـندوق التنميـة للعـراق، والترتيبـات املشـار إليهـا       
مــــن القــــرار  ٢٤) والفقــــرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣مــــن القــــرار  ١٢الفقــــرة 
) بشـــأن رصــــد الــــس الـــدويل للمشــــورة واملراقبــــة   ٢٠٠٤( ١٥٤٦

  لصندوق التنمية للعراق؛  

يقــرر كــذلك أن األحكــام الــواردة أعــاله، ســوف يعــاد النظــر   
ــة العـــ   ــدما تطلـــب حكومـ ــا عنـ ــاوز  فيهـ ــد ال يتجـ راق ذلـــك أو يف موعـ

  ؛  ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ١٥

يطلب أن يواصل األمني العـام تقـدمي تقريـر فصـلي إىل الـس        
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي      ــات الــيت تضــطلع ــا يف العــراق بعث عــن العملي

  املساعدة إىل العراق؛  

__________ 

)١٠٤(  S/2005/704.  

يطلب أن تواصل الواليـات املتحـدة، نيابـة عـن القـوة املتعـددة         
ذه القـوة مـن   اجلنسيات، تقدمي تقرير فصلي إىل الـس عـن مـا تبذلـه هـ     

  جهود وما حترزه من تقدم؛  

  ويقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  

وأدىل عــدة أعضــاء يف الــس وممثــل العــراق ببيانــات    
بعــد اعتمــاد القــرار. وأكــد مجيــع املتحــدثني أن القــرار اتـــخذ   

. وأكـــد ممثـــل )١٠٥(وفقـــا لطلـــب احلكومـــة العراقيـــة ورغباـــا 
القـرار باإلمجـاع يـدل علـى الـدعم      الواليات املتحـدة أن اختـاذ   

. )١٠٦(الدويل الواسع النطـاق لعـراق احتـادي وتعـددي وموحـد     
ووجـه ممثــل اململكــة املتحــدة نـداء إىل مجيــع الــدول األعضــاء،   
ــع اإلرهــابيني       ــيما جــريان العــراق، للمســاعدة علــى من وال س

ــراق    ــن دخــول الع ــهم م ــل  )١٠٧(وأســلحتهم ومتويل . وحــث ممث
لـى أن تبـذل أقصــى مـا يف وســعها    الـدامنرك حكومـة العــراق ع  

لضــمان االحتــرام الكامــل حلقــوق اإلنســان مــن جانــب مجيــع   
. )١٠٨(الســلطات العراقيــة، مبــا يف ذلــك قــوات األمــن والشــرطة

وقال ممثل فرنسـا إن احلكومـة املقبلـة، سـتكون قـادرة، يف أي      
وقت من األوقات، على طلب جتديد هـذه الواليـة أو إائهـا.    

قرارا خبالف ذلك، سـتنتهي تلـك الواليـة     وما مل يتخذ الس
. وعــالوة علــى ذلــك،  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١يف 

يتوقع الس أن جيرى استعراض الواليـة يف موعـد ال يتجـاوز    
. ويف تلك الفترة، جيب علـى القـوة   ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥

املتعـــددة اجلنســـيات والقـــوات العراقيـــة التقيـــد بالعمـــل وفقـــا  
__________ 

)١٠٥(  S/PV.5300 ، الصــفحتان (اململكــة املتحــدة)؛  ٣و  ٢الصــفحتان
ــا)؛   ( ٤و  ٣ ــدة، رومانيــــــ ــات املتحــــــ ــفحتان الواليــــــ الصــــــ
(فرنســـــا،  ٧و  ٦الصـــــفحتان (اليابـــــان، الـــــدامنرك)؛  ٥ و ٤

  الروسي).  االحتاد

  .٣الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٦(

  .٣ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٠٧(

  .٥الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٨(
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البعثـة  أمـام   إن. وقال ممثل االحتاد الروسي )١٠٩(ويلللقانون الد
لتحــديات  أن جتــد حــال ل ، وينبغــي هلــا   عمــل ال يســتهان بــه  

الكبرية املتمثلة يف تنظـيم االنتخابـات وتعزيـز التفـاهم املتبـادل      
. وتعهـد ممثـل   )١١٠(الفصائل يف اتمع العراقـي  خمتلف فيما بني

لعمليـة السياسـية الـيت    العراق مبواصلة التزام احلكومة العراقية با
وضــعها الــس، وقــال إنــه يتطلــع إىل إجــراء انتخابــات علــى    

كــانون األول/ديســمرب يف إطــار الدســتور   ١٥نطــاق البلــد يف 
  .  )١١١(الذي وافق عليه شعب العراق

  
إىل األمـني  جملس األمـن  وجهة من رئيس املرسالة ال  

ــام يف  ــودة يف ، ٥٣٠١ ةلســاجلالع تشــرين   ٩املعق

    ٢٠٠٥مرب الثاين/نوف

ــة جملــــــس األمــــــن     ، املعقــــــودة يف ٥٣٠١يف جلســــ
ــاين/نوفمرب  ٩ ــرين الثـــــــ ــ٢٠٠٥تشـــــــ ــرئيس ، وجـــــــ ه الـــــــ

تشـرين   ٢الروسي) انتباه الس إىل الرسـالة املؤرخـة    (االحتاد
املوجهـــة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس  ٢٠٠٥الثـــاين/نوفمرب 

ــس ــاب    )١١٢(الـ ــة يف حسـ ــوال املودعـ ــع األمـ ــة بوضـ واملتعلقـ
). وقــــدم ١٩٩٩( ١٢٨٤ملنشــــأ مبوجــــب القــــرار الضــــمان ا

رسـالة، يتضـمن املوافقـة    رد علـى ال  الرئيس إىل الس مشروع
ــام     ــوارد يف رســالة األمــني الع ــراح ال ــى االقت ــل عل ــغ بتحوي مبل

يـورو مـن حسـاب     ٢٢٦ ٤٩٣زائدا مبلغ مليون دوالر  ٢,٢
حكومــة العــراق ليخصــم مــن املبــالغ املســتحقة علــى  الضــمان 

__________ 

  .٦الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٩(

  .٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )١١٠(

  .٧الصفحة نفسه، املرجع   )١١١(

)١١٢(  S/2005/702.  

ــة.   كها لتغطيــة اشــترا ــة للطاقــة الذري ــة الوكالــة الدولي يف ميزاني
  .  )١١٣(وقرر الس إرسال الرسالة املقترحة

  
، ٥٣٢٥اجللســــــة  الــــــيت دارت يف   داوالتاملــــــ   

  ٢٠٠٥  كانون األول/ديسمرب ١٤املعقودة يف 

كــــــــانون  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٧٩٣لســــــــة اجليف   
يف جـدول أعمالـه    األمـن  ، أدرج جملس٢٠٠٥األول/ديسمرب 

 ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٧األمــني العــام املــؤرخ  تقريــر
. وقـدم  )١١٤(العـراق إىل ملساعدة لتقدمي اعن بعثة األمم املتحدة 

وكيل األمني العام للشؤون السياسية وممثل الواليات املتحـدة،  
 ، إحــــاطتني)١١٥(متكلمــــا باســــم القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات

  خالل اجللسة.   إىل الس. وأدىل ممثل العراق ببيان إعالميتني

وأشار األمني العام يف تقريـره إىل أن املالحظـات الـيت      
ــراء      ــأن إجـ ــات بشـ ــة االنتخابـ ــات مراقبـ ــف مجاعـ ــدا خمتلـ أبـ
االستفتاء إجيابية نسبيا، وأن من املقرر إجراء االنتخابات علـى  

  .  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥نطاق البلد يف 

ت مــن شــأا وأفــاد وكيــل األمــني العــام أن االنتخابــا   
ختتــــتم عمليــــة االنتقــــال السياســــي الــــواردة يف القــــرار       أن

ــرغم مــن أن      ٢٠٠٤( ١٥٤٦ ــى ال ــه عل ــه الحــظ أن ــري أن ). غ
اإلطار املنصوص عليه يف القرار كان يقصـد منـه تعزيـز احلـوار     
الوطين واملصاحلة، وأن يكون له بالتايل أثر إجيايب على الوضـع  

دث. وقـال إن أحـد أهـم    األمين، فـإن هـذا األثـر األخـري مل حيـ     
املهام الـيت تواجـه جملـس النـواب اجلديـد الـذي سيتشـكل بعـد         

__________ 

)١١٣(  S/2005/703.  

)١١٤(  S/2005/766 مـــن  ٣٠، التقريـــر الســـادس مقـــدم عمـــال بـــالفقرة
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦رار الق

 ١٥٤٦مقدمــــة عمــــال بــــالقرار    اإلعالميــــة هــــذه اإلحاطــــة   )١١٥(

)٢٠٠٤.(  
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االنتخابات، يتمثل يف إنشـاء جلنـة ملراجعـة الدسـتور ومتكينـها      
ــة.     ــة تتســم باملصــداقية والفعالي ــها بطريق مــن االضــطالع بعمل
ــن        ــرت أن نســبة كــبرية م ــد أظه ــتفتاء ق ــائج االس ــال إن نت وق

  الدستور. العراقيني مل تؤيد مشروع

ــار إىل أن األمــني العــام وجــه االنتبــاه مــرارا إىل         وأش
اهلجمــات اإلرهابيــة  ديناًحالــة حقــوق اإلنســان يف العــراق، مــ 

وهجمــات املتمــردين والقــوات شــبه العســكرية علــى املــدنيني   
أن تراعــي بدقــة التزاماــا  إىل مجيــع األطــراف داعيــا األبريــاء، 

ــدويل. و    ــانون اإلنســاين ال ــب   مبوجــب الق ــة تتطل ــال إن احلال ق
إجــراءات عاجلــة، ال ســيما مــن جانــب الســلطات العراقيــة       
والقوة املتعددة اجلنسـيات. وأعـرب عـن ترحيبـه بـالتزام القـوة       
املتعددة اجلنسيات باختاذ خطوات تصحيحية أولية، وال سـيما  
فيمــا يتعلــق بــاحملتجزين. وقــال إن بعثــة األمــم املتحــدة ســوف  

ــرام  تواصــل تشــجيع مجيــع األطــرا  ــة علــى ضــمان احت ف املعني
حقوق اإلنسان األساسية جلميع العراقيني. وعلى نفـس القـدر   
من األمهية أن تكون احلكومـة اجلديـدة يف العـراق قـادرة علـى      
تلبية االحتياجات والتوقعات الفعلية للشعب العراقـي بسـرعة،   
مبا يف ذلك إحداث حتسن ملموس يف حيام اليوميـة، وتطبيـع   

بوصفه عضوا كامال وحمترمـا يف اتمـع الـدويل.    وضع العراق 
وشــدد علــى أن قــدرة األمــم املتحــدة يف العــراق تعتمــد علــى    
ــني       ــود ب ــاق املعق ــدول األعضــاء. وأشــار إىل أن االتف ــزام ال الت
األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة فيمــا يتعلــق بتحقيــق األمــن 

ع الرمســي للبعثــة قــد مت التوقيــع عليــه، وبالتــايل مت إضــفاء الطــاب 
  .  )١١٦(العراق  على الترتيبات األمنية احلالية لألمم املتحدة يف

وذكر ممثـل الواليـات املتحـدة أن هجمـات املتمـردين        
ــري يف    ــذي أجـ ــتفتاء الـ ــابقة لالسـ ــرة السـ ــد ازدادت يف الفتـ قـ

 حمافظـات  تشرين األول/أكتوبر. وتركـزت اهلجمـات يف أربـع   
__________ 

)١١٦(  S/PV.5325 ، ٥-٢الصفحات.  

ـــ     ــراق ال ــني حمافظــات الع ــن ب ــد١٨م ــوى، ، أي يف بغ اد، ونين
يف املائــة مــن  ٨٠واألنبـار، وصــالح الــدين. وذكـر أن حــوايل   

اهلجمــات كانــت موجهــة ضــد القــوة املتعــددة اجلنســيات، يف  
يف املائة مـن جممـوع    ٨٠حني أن السكان العراقيني تعرضوا لـ 

اإلصــابات. وقــال إن زيــادة كــبرية يف بالغــات االســتخبارات  
ثت يف األشــهر القليلــة الــيت قــدمها الســكان العراقيــون قــد حــد

ــردين.     ــعيب للمتمـ ــرفض الشـ ــادة الـ ــري إىل زيـ ــا يشـ ــية، ممـ املاضـ
وبـالرغم مـن اســتمرار التحـديات األمنيـة، فــإن القـوة املتعــددة      
اجلنسيات وقوات األمن العراقية اسـتعادت السـيطرة يف بعـض    

  .  )١١٧(املناطق اليت كان العدو يسيطر عليها سابقا

الرئيسـي الـذي يواجـه    وذكر ممثل العراق أن التحدي   
، يتمثـل  إعادة اإلعمارالعراق وهو يبين الدميقراطية ويشرع يف 

يف التصـدي لإلرهـاب. وال ميكـن إحلــاق اهلزميـة بـه دون دعــم      
مــن اتمــع الــدويل، وال ســيما مــن البلــدان اــاورة للعــراق.    
ــتوري     ــتفتاء الدســ ــرز يف االســ ــدم احملــ ــى أن التقــ ــدد علــ وشــ

ن ليتحقق بدون تضحيات كبرية مـن  وااالت األخرى ما كا
الشعب العراقي، أو بدون القوة املتعددة اجلنسـيات الـيت تقـدم    
ــال إن     ــدون األمــم املتحــدة، وق ــدعم للتغــيري السياســي، أو ب ال
هذه املكاسب ال ينبغـي أن ختفـي أن وجـود األمـم املتحـدة يف      
العـــراق مل يكـــن كافيـــا. وذكـــر أيضـــا أن الوقـــت قـــد حـــان   

ارات منع التسلح اليت أصدرها الـس ضـد   طي صفحة قر” لـ
لرصــد ل األمــم املتحــدة ، وإغــالق ملــف جلنــة“النظــام الســابق

  ائياً. والتحقق والتفتيش

ــوق اإلنســان يف        ــهاكات حق ــق مبســألة انت ــا يتعل وفيم
العراق، ذكر أن احلـوادث املشـار إليهـا يف تقريـر األمـني العـام       

، وال متثـل سـلوك   مل يشارك فيها سوى عدد قليـل مـن األفـراد   
 ىمنــهجيا للقــوات العراقيــة. وقــال إن حكومــة العــراق تتصــد 

__________ 

  .٧-٥الصفحات املرجع نفسه،   )١١٧(
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هلذه املسألة، وقد أعربـت عـن رغبتـها يف تلقـي الـدعم الـدويل       
بغية تطوير مؤسساا وفقا لألنظمة والقواعد املقبولة دوليـا يف  

  .)١١٨(جمال حقوق اإلنسان
  

لسـة  اجلرئيس جملـس األمـن يف   الذي أدىل به بيان ال  

  ٢٠٠٦فرباير  شباط/ ١٤املعقودة يف  ،٥٣٧١

ــة    ــودة يف  ،٥٣٧١يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٤املعقــ شــ
ــان باســــم     ٢٠٠٦ ــدة) ببيــ ــات املتحــ ــرئيس (الواليــ ، أدىل الــ
  ، قام فيه الس، يف مجلة أمور، مبا يلي:)١١٩(الس

  ب بقيام اللجنة االنتخابية املستقلة للعـراق يف  يشـباط/   ١٠رح
  االنتخاب املعتمدة للمجلس النيايب العراقي؛   فرباير بإعالن نتائج

شــدد علــى أمهيــة إشــراك اجلميــع واحلــوار الــوطين والوحــدة  يو  
الوطنيــة يف الوقــت الــذي يتقــدم فيــه التطــور السياســي يف العــراق إىل        

  ن ما يقع يف العراق من أعمال إرهابية؛يدياألمام؛ و

ــة  يو   ــا باللجنـ ــا خاصـ ــوه تنويهـ ــتقلة   نـ ــة املسـ ــراق االنتخابيـ للعـ
عــرب عــن ثنائــه يقامــت بــه مــن دور يف تنظـيم وإدارة االنتخابــات؛ و  ملـا 

أيضا لألمني العام واألمم املتحدة لنجاحهما يف املسـاعدة علـى التحضـري    
 بوجــه خــاص إىل الــدور الــذي اضــطلعت بــه بعثــة  ريشــيلالنتخابــات، و

عــرب أيضــا عــن تقــديره ياألمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــراق؛ و 
  لمساعدة املقدمة من سائر اجلهات الدولية الفاعلة؛  ل

شدد على احلاجة إىل مواصـلة وتعزيـز الـدعم الـدويل املقـدم      يو  
من مجيع الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة من أجـل املسـاعدة علـى    

ادي واالجتمـــاعي الواســـع النطـــاق حتقيـــق التطـــور السياســـي واالقتصـــ 
  العراق؛  يف

إىل مواصــلة اجلهــود مــن جانــب جامعــة تطلــع الــس أيضــا يو  
الــدول العربيــة دعمــا للعمليــة السياســية الــيت أيــدها قــرارا جملــس األمــن    

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٣٧) و٢٠٠٤( ١٥٤٦

__________ 

  .١٠-٨الصفحات املرجع نفسه،   )١١٨(

)١١٩(  S/PRST/2006/8.  

كــد مــن جديــد دعمــه لوجــود عــراق احتــادي ودميقراطــي   يؤو  
  وتعددي وموحد، تحترم فيه حقوق اإلنسان احتراما كامال.  

  
لسـة  اجلس األمـن يف  رئيس جملـ الذي أدىل به بيان ال  

  ٢٠٠٦  مايو أيار/  ٢٤ املعقودة يف ،٥٤٤٤

آذار/مـــــارس  ١٥املعقـــــودة يف  ،٥٣٨٦يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٦
عـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       ٢٠٠٦آذار/مارس  ٣املؤرخ 

. واســــتمع الــــس إىل إحــــاطتني )١٢٠(املســــاعدة إىل العــــراق
مقــدمتني مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للعــراق، ميــتني إعال

ومن ممثل الواليات املتحدة، الذي تكلـم باسـم القـوة املتعـددة     
  . وأدىل ممثل العراق ببيان يف اجللسة.  )١٢١(اجلنسيات

ــظ األمـــني العـــام يف تقريـــره، أن االنتخابـــات        والحـ
كانـت احلـدث    ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥املعقودة يف 

تخــايب الــوطين الرئيســي الثالــث يف العــراق خــالل الســنة       االن
ــى    ــد شــارك يف املنافســة عل ــألف   ٢٧٥املاضــية. وق مقعــدا، يت

مـن اهليئـات السياسـية     ٣٠٧موعـه  منها جملـس النـواب، مـا جم   
مرشــح  ٧ ٥٠٠حتالفــا تقــدم يف إطارهــا مــا يزيــد علــى  ١٩ و

يـة.  ميثلون تقريبـا مجيـع الطوائـف واالنتمـاءات السياسـية العراق     
بأصـوام   ورغم االنشغاالت األمنية، كانت نسبة الذين أدلـوا 

لــــبالد. وقــــد أُديل مبــــا جمموعــــه    عاليــــة يف مجيــــع أرجــــاء ا  
  .)١٢٢(صوتا صحيحا ١٢ ١٩١  ١٣٣

__________ 

)١٢٠(  S/2006/137م عمال بـالفقرة  ، التمـن القـرار    ٣٠قرير السابع املقد
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قُدمت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار   )١٢١(

 ٢٩٥ ٣٧٧من بني هذه األصوات الصحيحة، أُديلّ مبـا جمموعـه     )١٢٢(
ــراع   ٢٠٣ ٨٥٦صــوتا يف اخلــارج، وبعــدد   صــوتا يف مراكــز اقت

انــب احملتجــزين ونــزالء مركــزا مــن ج ٢٥٥خاصــة يبلــغ عــددها 
املستشفيات من املرضى، وأفراد قوات األمن العراقية. وعكسـت  
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ص لألمـــني العـــام إىل أن العـــراق وأشـــار املمثـــل اخلـــا  
يزال يواجه حتديات هائلـة تتعلـق بـاألمن والسياسـة وإعـادة       ال

، أظهــر قصــف الضــريح الشــيعي يف اإلعمــار. وبشــكل خــاص
أن  )١٢٣(وتداعياتـه العنيفـة   ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٢سامراء يف 

ــد       ــددة بشــكل متزاي ــراق مه ــال السياســي يف الع ــة االنتق عملي
العنــف الطــائفي. وأصــبحت املشــاكل الطائفيــة تســيطر   خبطــر

على السياسة العراقية وتكاد تكون تعريفا هلـا والحتماالـا يف   
د املمثــل اخلـاص لألمـني العــام أن التغلـب علــى    املسـتقبل. وأفـا  

االنقســام الطــائفي هــو، فــوق كــل شــيء، مســؤولية حكومــة    
العراق، وحذر من أن عدم االضطالع ـذه املسـؤولية سـوف    
يضــر بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز األمــن إضــرارا شــديدا. وحــث   
مجيــع املعنــيني علــى أن يتحركــوا بســرعة لتشــكيل حكومــة       

ــاملة للجميــــع رغــــم  ــورات األخــــرية الــــيت جعلــــت   شــ التطــ
علـى ضـرورة   تأكيـد  الاملفاوضات صعبة. وأعاد املمثل اخلاص 

أن تتخذ حكومـة العـراق تـدابري أكثـر تصـميما ملعاجلـة تـردي        
بأعمـال االحتجـاز   حالة حقوق اإلنسان، وخاصة فيمـا يتعلـق   

ــذيب،    ــالقوة، والتع ــل خــارج نطــاق    التعســفي ب ــات قت وعملي
ق القــوة املتعــددة اجلنســيات وقــوات القــانون. وتقــع علــى عــات

ــاب     ــة مســؤولية خاصــة يف ذاك الصــدد. ويف غي ــن العراقي األم
__________ 

يف  ٧٥هــذه األرقــام نســبة مشــاركة يف االنتخابــات زادت علــى  
املائة، وهو ما ميثل زيادة كـبرية مقارنـة بعـدد النـاخبني املصـوتني      

ــاير   حيــث بلغــت نســبتهم   ٢٠٠٥يف انتخابــات كــانون الثاين/ين
  ).٥-٣، الفقرات S/2006/137ملائة (انظر يف ا ٥٨زهاء 

بادر القـادة العراقيـون مـن خمتلـف االنتمـاءات السياسـية والدينيـة          )١٢٣(
اسـتهدف الضـريح    وكذلك األمم املتحدة إىل إدانة اهلجوم الذي

الشــيعي املقــدس الــذي يرقــد فيــه جثمانــا اإلمــامني علــي اهلــادي   
رة أعمال عنف واحلسن العسكري، وقد أدى هذا اهلجوم إىل إثا

، الفقرتـان  S/2006/137طائفية وهجمات انتقامية يف بغداد (انظر 
٢٠-١٩.(  

هذه التدابري، ميكن أن تكون اجلهـود املبذولـة لتعزيـز املصـاحلة     
  .)١٢٤(الوطنية والثقة املتبادلة بال طائل

ــان         ــا زال بإمك ــه م ــات املتحــدة أن ــل الوالي وذكــر ممث
 جمــات بغيــة زعزعــة اســتقرار  املتمــردين واإلرهــابيني القيــام

يف املائـة مـن    ٨٠احلكومة املنتخبة شرعيا يف العـراق. ومـع أن   
هذه اهلجمات كانت تسـتهدف قـوات التحـالف، فـإن غالبيـة      
الضحايا كانـت يف صـفوف املـدنيني. ورغـم أن شـهر كـانون       

ــمرب  شــــهد زيــــادة يف عــــدد اهلجمــــات     ٢٠٠٥األول/ديســ
ــإن عــدد    ــات، ف ــل االنتخاب ــة قب اهلجمــات اخنفــض مــن  املرتكب

كانون األول/ديسمرب إىل كانون الثاين/ينـاير ليعـاود االرتفـاع    
مـــرة أخـــرى يف شـــباط/فرباير، ويعـــزى ذلـــك إىل تـــدمري دور 
ــدد     ــاقص عـ ــن تنـ ــرغم مـ ــى الـ ــة. وعلـ ــع الدينيـ ــادة واملواقـ العبـ

يف املائــة مــن  ٦٥اهلجمــات، فقــد ازدادت شــدا. وأفــاد بــأن 
ات األمـــن العراقيـــة، بغــداد أصـــبحت اآلن حتـــت ســـيطرة قـــو 

ــيس     ــاطق أخــرى. ويف الوقــت نفســه، أذن رئ باإلضــافة إىل من
الواليات املتحدة خبفض عدد الوحـدات املقاتلـة األمريكيـة يف    

وهــــو ختفــــيض حبــــوايل  -وحــــدة  ١٥ إىل ١٧العــــراق مــــن 
ــدة      ٧ ٠٠٠ ــدة أن عـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــد ممثـ ــدي. وأكـ جنـ

ــرا   ــاذ إجـ ــدد اختـ ــانوا بصـ ــالف كـ ــركاء يف التحـ ــة ءاشـ ت مماثلـ
  .)١٢٥(خيططون لذلك  أو

وقال ممثل العراق إنه مثة شـعور بـني القيـادة السياسـية       
يف العراق بـأن تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة سيسـاعد علـى        
ــث أــا ستســمح لكــل اجلماعــات      ــاخ األمــين، حي حتســني املن

احلــــق يف االنتخــــاب. أمــــا    املختلفــــة يف العــــراق مبمارســــة  
فقال إن حكومتـه ملتزمـة    يتعلق بوضع حقوق اإلنسان، ما يف

دة القــانون، مــع أــا تقــر بأنــه  بــاحترام حقــوق اإلنســان وســيا
__________ 

)١٢٤(  S/PV.5386 ٤-٢، الصفحات.  

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٥(
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زال هنـاك جمـال للتحسـني يف هـذا املضـمار. غـري أن تقريـر         ما
ــه     األمــني العــام مل يأخــذ يف احلســبان املــدى الــذي أســهمت ب
احلالـــة األمنيـــة احلاليـــة يف عـــدم قـــدرة احلكومـــة علـــى تنفيـــذ  

ان. وأفاد بأنه كان مـن احلـري أن يشـري    برناجمها حلقوق اإلنس
التقريــر إىل تلـــك اخلطـــوات الـــيت اختـــذا احلكومـــة لتحســـني  

نســــان، مثــــل وجــــود، ألول مــــرة يف  ممارســــات حقــــوق اإل
ــى      ٤٦ ــدين حيظـ ــع املـ ــوي للمجتمـ ــوي وقـ ــاع حيـ ــا، قطـ عامـ

بإمكانية غري مقيدة للوصول إىل خمتلف الوكـاالت احلكوميـة،   
  اعها واحملاكم.  مبا يف ذلك السجون على أنو

ورحب ممثل العراق ترحيبـا حـارا بقـول األمـني العـام        
يف ذلك اجلزاءات، الـيت تقـف    إنه آن األوان لرفع احلواجز، مبا

  .)١٢٦(أمام إعادة اإلدماج الكامل للعراق يف اتمع الدويل

ــة    ــودة يف  ،٥٤٤٤ويف اجللســـ ــايو  ٢٤املعقـــ أيار/مـــ
، )١٢٧(ســـم الـــس، أدىل الـــرئيس (الكونغـــو) ببيـــان با٢٠٠٦

  فيه الس، يف مجلة أمور، مبا يلي:    قام

  رحب بتنصيب احلكومـة العراقيـة املنتخبـة وفقـا للدسـتور، يف      ي
شـعب العـراق علـى هـذا اإلجنـاز اهلـام يف        ئهني، و٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٠

  عملية التحول السياسي يف البلد؛  

شــجع احلكومــة اجلديــدة علــى العمــل بــال كلــل مــن أجــل    يو  
يز املصاحلة الوطنية من خالل احلـوار الـوطين وإشـراك اجلميـع ويئـة      تعز

  جو خال من النــزعة الطائفية؛  

ن أعمال اإلرهاب يف العراق، مبا فيهـا اهلجمـات املروعـة    يديو  
األخرية على املدنيني واملواقـع الدينيـة، والـيت اسـتهدفت بـال رمحـة إثـارة        

  التوترات الطائفية؛  

ل العـــــراق وســـــيادته ووحدتـــــه   كـــــد جمـــــددا اســـــتقال  يؤو  
  اإلقليمية.    وسالمته

__________ 

  .١١-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٦(

)١٢٧(  S/PRST/2006/24.  

املعقـودة   ،٥٤٦٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٤٦٣يف اجللسـ ــه  ١٥املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٦
تحدة لتقـدمي  عن بعثة األمم امل ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢املؤرخ 

. ووجــه الــرئيس (الــدامنرك) انتبــاه    )١٢٨(املســاعدة إىل العــراق 
موجهـة   ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ١٢الس إىل رسـالة مؤرخـة   

، )١٢٩(من األمني العام بشأن الـس الـدويل للمشـورة واملراقبـة    
موجهة مـن ممثـل    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩وإىل رسالة مؤرخة 

وزيـر خارجيـة العـراق إىل    العراق حييل ا رسـالة موجهـة مـن    
رئيس الس، طلب فيهـا مواصـلة قيـام اتمـع الـدويل بتقـدمي       

. واسـتمع  )١٣٠(املساعدة يف توفري األمن واالسـتقرار يف العـراق  
ــس إىل إحــاطتني   ــتني ال ــن األمينــ  إعالمي ــدمتني م ــ ةمق  ةالعام

ــذي تكلــم باســم    ةاملســاعد ــل الواليــات املتحــدة، ال ، ومــن ممث
ــة العــراق  )١٣١(اجلنســيات القــوة املتعــددة ــر خارجي . وأدىل وزي

  ببيان أثناء اجللسة.  

والحـــظ األمـــني العـــام يف تقريـــره أن تشـــكيل أول       
خبـــــة مبـــــا يتـــــواءم مـــــع الدســـــتور يف حكومـــــة عراقيـــــة منت

ميثل تتوجيا لعملية االنتقـال السياسـي يف    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٠
ــة    ــدهور اخلطــري للحال  العــراق. غــري أن طــول املفاوضــات والت
األمنيــة يف أعقــاب الــتفجري بالقنابــل الــذي وقــع يف ســامراء يف  

دالّ علـــى أن شـــعب العـــراق وصـــل إىل  ٢٠٠٦شـــباط/فرباير 
منعطــف هــام. وأشــار إىل أنــه إذا مل يتولَّــد قريبــا زخــم إجيــايب   

__________ 

)١٢٨(  S/2006/360   م عمـال بـالفقرةار مـن القـر   ٣٠، التقرير الثامن املقد
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

)١٢٩(  S/2006/394.  

)١٣٠(  S/2006/377.  

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قُدمت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار   )١٣١(
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قوي حنو املصاحلة الوطنية فإن مثة خطرا دامها يتمثل يف تنـامي  
نشـــــوب   لصـــــراع الطـــــائفي، واحتمـــــال   االســـــتقطاب، وا

  أهلية.    حرب

وقالت األمينة العامـة املسـاعدة إنـه مـن دواعـي القلـق         
بشــكل خــاص زيــادة نســبة اخلســائر يف األرواح بــني املــدنيني   
نتيجة ارتفاع مستويات العنـف، وايـار القـانون والنظـام، إىل     

وائـــف واألنشـــطة اإلجراميـــة جانــب أعمـــال العنـــف بـــني الط 
ــف ا  ممــا ــاقم أعمــال العن ــوم ــا املتمــردون.   أدى إىل تف ــيت يق ل

وشددت على ضرورة متكني احلكومة اجلديـدة لكـي تسـتطيع    
أن تــداوي جــراح االنقســامات االجتماعيــة والسياســية عــن      
طريــق احلــوار وبنــاء الثقــة، وأن تعــزز املؤسســات الدميقراطيــة   
وســــيادة القــــانون، وأن حتســــن الظــــروف املعيشــــية جلميــــع  

ــتعراض امل   ــت إن االس ــراقيني. وقال ــود للتشــريع اخلــاص   الع وع
مبكافحة اإلرهاب واجتثاث حزب البعث سيساعد علـى يئـة   
بيئة أكثـر مؤاتـاة لتحقيـق املصـاحلة الوطنيـة. وسـتتحدد فعاليـة        
احلكومة بشكل كبري من خالل قدرا على أن تكـون مصـدر   
إهلام لكسب ثقة الشعب العراقي عن طريق اختاذ تدابري فوريـة  

ذلـــك مـــن احلكومـــة اجلديـــدة، لب لتحســـني األمـــن. وســـيتط
وقبل كـل شـيء، أن متلـك تـدرجييا زمـام األمـور بالنسـبة         أوال

لشؤوا الوطنية، مبا يف ذلك اـال احليـوي لألمـن، يسـاعدها     
  يف ذلك اتمع الدويل، عند الضرورة.  

وأعربــت األمينــة العامــة املســاعدة عــن أملــها يف أن        
لوضـع جـدول أعمـال    تعطي احلكومة العراقية اجلديدة أولويـة  

قوي متعلق حبقوق اإلنسان، يعاجل انتهاكات حقـوق اإلنسـان   
الــيت وقعــت يف املاضــي والــيت تقــع حاليــا، وأكــدت جمــددا أن   
األمم املتحدة ما زالت تشعر بقلق بـالغ إزاء العـدد الكـبري مـن     
احملتجزين يف مراكـز االحتجـاز بـدون إجـراء حتقيـق أو توجيـه       

ـــة. وأشــار   ــات جنائيـ ــدويل،    اام ــى املســتوى ال ــه عل ت إىل أن

توجــد اآلن فرصــة لبنــاء توافــق يف الــرأي أعمــق يعــزز املرحلــة  
  .)١٣٢(االنتقالية يف العراق، مبا يف ذلك يف جملس األمن

ــر ممثــل الواليــات املتحــدة بأنــه يف         حزيــران/ ٧وذك

يونيه، قتلت القـوة املتعـددة اجلنسـيات والقـوات العراقيـة قائـد       
رهــايب أبــو مصــعب الزرقــاوي وأحــد كبــار  القاعــدة اإلتنظــيم 

أتباعـــه، الشـــيخ عبـــد الـــرمحن. وعلـــى الـــرغم مـــن أن القائـــد  
أن مكانـه قـد    لقاعدة يف العراق قـد مـات، إال  تنظيم ااألصلي ل

إذ أن  ،شــــغل وال تــــزال املنظمــــة اإلرهابيــــة تشــــكل خطــــرا
حماولة ترهيب الشـعب العراقـي وديـد     أعضاءها يستمرون يف

يت متضــي قــدما حنــو املزيــد مــن االســتقرار      حكومــة البلــد الــ  
  .)١٣٣(والرخاء

وأكد وزير خارجيـة العـراق أن التعـاون املسـتمر بـني        
القــوات العراقيــة والقــوة املتعــددة اجلنســيات ال يــزال ضــروريا  
لتحقيــق األمــن يف العــراق وهــو حاســم األمهيــة لبلــوغ اهلــدف  

دعـائم   املتمثل يف االكتفاء الذايت يف الدفاع عـن بلـده وتوطيـد   
الســالم. وبتشــكيل حكومــة جديــدة لفتــرة كاملــة، وبالقضــاء  
مؤخرا على أبشع إرهايب وهو أبو مصعب الزرقاوي املسـؤول  
عــن تفجــري مقــر األمــم املتحــدة يف بغــداد يف آب/أغســطس       

ــني      ٢٠٠٣ ــاك شــعور بوجــود زخــم كــبري فيمــا ب ، أصــبح هن
ــة إىل االجتــاه الســليم.     ــل مســار احلال ــراقيني وفرصــة لتحوي  الع

__________ 

)١٣٢(  S/PV.5463 ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ١٦. ويف ٦-٢، الصفحات ،
قبــل األمــني العــام طلــب حكومــة العــراق بتقــدمي الــدعم لالتفــاق  

. ٢٠٠٦وز/يوليــه مت ٢٧الــدويل مــع العــراق الــذي أُعلــن عنــه يف 
وميثــل االتفــاق مبــادرة أطلقتــها حكومــة العــراق إلنشــاء شــراكة   
جديدة مع اتمع الدويل، وكان هدف االتفاق يتمثل يف حتقيـق  
تصور وطـين للعـراق ـدف توطيـد السـالم والعمـل علـى حتقيـق         
تطور سياسي واجتماعي واقتصادي. واشترك يف رئاسة االتفـاق  

ــراق  ــر  نائــــب رئــــيس وزراء العــ ــام (انظــ ، ونائــــب األمــــني العــ
S/2006/706 ١٣، الفقرة.(  

)١٣٣(  S/PV.5463 ٧-٦، الصفحتان.  
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وقــال إنــه خالفــا للصــور الــيت تنقلــها وســائط اإلعــالم، فلــيس  
ــد حلــوادث     ــاك تزاي ــة يف العــراق، ولكــن هن هنــاك حــرب أهلي

  العنف الطائفي.

ــة       ــه قــد حــان موعــد اســتعراض والي وقــال كــذلك إن
صــندوق التنميــة للعــراق والــس الــدويل للمشــورة واملراقبــة،   

وفقـا للقـرار    اقترحت مواصـلة الترتيبـات احلاليـة    إن حكومتهو
ــن     ٢٠٠٥( ١٦٧٣ ــدويل لألم ــدعم ال ــاء ال ــق ببن ــا يتعل ). وفيم

اإلقليمي ومن أجل تعزيز خطط إعادة البناء يف العـراق، أشـار   
وزير خارجية العراق إىل أن تشكيل جمموعة االتصـال الدوليـة   
مبشاركة األعضاء الدائمني اخلمسة يف جملـس األمـن، وجـريان    

ــم املتحــدة، وجام   ــراق، واألم ــة، ســيكون   الع ــدول العربي ــة ال ع
  .)١٣٤(وسيلة مفيدة

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٠٠القرار   

 آب/ ١٠املعقــــــــــودة يف  ،٥٥١٠يف اجللســــــــــة 

    ٢٠٠٦  أغسطس

ــة    ــودة يف  ،٥٥١٠يف اجللسـ ــطس  ١٠املعقـ آب/أغسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة مؤرخــة  )١٣٥(٢٠٠٦

إىل رئـيس   موجهـة مـن األمـني العـام     ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١
ــن  ــس األم ــاه الــس إىل     )١٣٦(جمل ــرئيس (غانــا) انتب . ووجــه ال

ــني   ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٣رســالة مؤرخــة   موجهــة إىل األم
__________ 

  .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٤(

املعقـــــــــودة كجلســـــــــة خاصـــــــــة يف  ،٥٤٦٤ويف اجللســـــــــة   )١٣٥(
، وجه الس دعوة إىل وزير خارجيـة  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥

اســية، وتبــادل  للشــؤون السي ةاملســاعد ةالعامــ ةالعــراق واألمينــ 
  أعضاء الس اآلراء معهما.

، اليت أُوصـي فيهـا بتمديـد واليـة بعثـة األمـم       S/2006/601الوثيقة   )١٣٦(
  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.

، وإىل مشـروع قـرار قدمتـه اململكـة     )١٣٧(العام من ممثل العـراق 
. واعتمـــد مشـــروع القـــرار )١٣٨(املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة

فيـــه  قــام  الــذي )، ٢٠٠٦( ١٧٠٠باإلمجــاع بوصــفه القــرار    
  الس جبملة أمور منها:  

  مدد والية بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق    أن ي
  شهرا من تاريخ القرار؛    ١٢لفترة أخرى مدا 

طلب إىل األمـني العـام أن يطلـع الـس بصـورة منتظمـة       أن يو  
  لعراق.ا  مع على آخر التطورات املتعلقة باالتفاق الدويل

  
املعقـودة   ،٥٥٢٣ليت دارت يف اجللسة املداوالت ا  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٤يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٥٢٣يف اجللسـ ــبتمرب  ١٤املعقـ أيلول/سـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٦
عن بعثة األمم املتحدة لتقـدمي   ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١املؤرخ 

ــ)١٣٩(املســــاعدة إىل العــــراق اطتني . واســــتمع الــــس إىل إحــ
إعالميــتني مقــدمتني مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للعــراق، 
ومن ممثل الواليات املتحدة، الذي تكلـم باسـم القـوة املتعـددة     

. وأدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس وممثـــل العـــراق  )١٤٠(اجلنســـيات
  ببيانات يف اجللسة.  

ويف إطار عرض التقريـر، أكـد املمثـل اخلـاص لألمـني        
ــا يف   العــام أن العــراق أصــبح   ــاطق الصــراع عنف ــر من أحــد أكث

 ٣ ١٤٩العامل. ويف حزيران/يونيه، بلغ عـدد العـراقيني القتلـى    
__________ 

ــة األمــم    S/2006/609الوثيقــة   )١٣٧( ــة بعث ــد والي ــيت طُلــب فيهــا متدي ، ال
  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.

)١٣٨(  S/2006/692.  

)١٣٩(  S/2006/706  م عمال بـالفقرةمـن القـرار    ٣٠، التقرير التاسع املقد
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

مـــن القـــرار    ٢٥عمـــال بـــالفقرة    قُـــدمت اإلحاطـــة اإلعالميـــة     )١٤٠(
٢٠٠٣(  ١٥١١.(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

999/1582 11-02856 
 

ــا ــى  شخصــ ــدد القتلــ ــغ عــ ــهر   ٣ ٤٣٨؛ وبلــ ــا يف شــ شخصــ
متوز/يوليه. وكشفت اهلجمات املتعـددة وحـاالت االختطـاف    
العشــوائي للمــدنيني منطــا مــن االســتهداف يســتند إىل االنتمــاء 

  .  )١٤١(اضحة للتخويف واالنتقامالطائفي، مع وجود رغبة و

أما يف مـا يتعلـق بـالتطورات السياسـية، فشـدد املمثـل         
اخلاص على أن االتفاق الدويل مع العراق أداة هامة للمجتمـع  
ــلم       ــا بالسـ ــدا متمتعـ ــبح بلـ ــراق ليصـ ــاعدة العـ ــدويل يف مسـ الـ
واالستقرار. ويتمثـل التحـدي الرئيسـي الـذي يواجـه حكومـة       

ـــ  ــامج وطـ ــع  العــــراق يف وضــــع برنــ ــاوب مــ ين حقيقــــي يتجــ
احتياجات مجيع العـراقيني وطموحـام. وأشـار إىل أن رئـيس     
الـــوزراء أطلـــق خطـــة املصـــاحلة الوطنيـــة مـــن أجـــل التصـــدي 
للتحديات اليت يواجهها بلده، كمـا أن احلكومـة حتـاول إقامـة     
ــال إن        ــة السياســية. وق ــوا خــارج العملي ــذين ظل ــع ال حــوار م

ــراق ميكــن أ    ــع الع ــدويل م ــى أن  االتفــاق ال ــد عل ن يســاعد البل
يصبح شريكا متمتعا بالسـلم واالسـتقرار والرخـاء مـع جريانـه      

  .  )١٤٢(واتمع الدويل عامة

ــتكمال         ــم اس ــه رغ ــات املتحــدة بأن ــل الوالي ــاد ممث وأف
تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف العــراق، فقــد تصــاعد       
العنــف. وقــال إن القــوة املتعــددة اجلنســيات واصــلت تــدريب  

ت األمـــن العراقيـــة وجهـــاز الشـــرطة يف العـــراق. وجتهيـــز قـــوا
وبينمـــا أشـــار إىل أن إســـهامات األمـــم املتحـــدة يف العـــراق      

ــة’’إســـهامات  ــلة االضـــطالع  ‘‘حيويـ ــد املنظمـــة مواصـ ، ناشـ
ــرار    ــها يف إطــار الق ــى أن  ٢٠٠٤( ١٥٤٦بواليت ). وشــدد عل

القوة املتعددة اجلنسيات وجهودها املشتركة مـع قـوات األمـن    
ــة اســت  ــن شــأا متكــني احلكومــة      العراقي ــم بيئــة م مرت يف دع

العراقيـة املنتخبـة دميقراطيـا مــن النجـاح والشـعب العراقـي مــن       
__________ 

)١٤١(  S/2006/706 ٣٥، الفقرة.  

)١٤٢(  S/PV.5523 ٥-٢، الصفحات.  

حتقيق مستقبل أكثر إشـراقا وأمنـا وازدهـارا. وقـال إن اللجنـة      
املشتركة لتحقيق االعتماد الـذايت العراقـي يف جمـال األمـن الـيت      

املتحـدة يف  ورئيس الواليات العراقي أعلن عنها رئيس الوزراء 
تضـــــع خريطـــــة للطريـــــق علـــــى أســـــاس  متوز/يوليـــــه س ٢٥

ــة ــل إىل     يئ ــة بالكام الظــروف املالئمــة لنقــل املســؤولية األمني
  .)١٤٣(القوات العراقية

وأعـــرب املتكلمـــون باإلمجـــاع عـــن بـــالغ القلـــق إزاء    
احلالة األمنية الصعبة، وانتهاكات حقوق اإلنسـان السـائدة يف   

ــة    ــى احلاج ــراق، وشــددوا عل ــة.     الع ــذه احلال امللحــة ملعاجلــة ه
وأشاد معظم املتكلمني بـاجلهود الـيت بذلتـها احلكومـة العراقيـة      
ــوا بــإجراءات مثــل     ــة، ورحب مــن أجــل حتقيــق املصــاحلة الوطني
خطة املصاحلة الوطنيـة، الـيت وضـعت لضـمان وحـدة العـراق.       
ــز      ــى تعزيـ ــراق علـ ــة العـ ــجعوا حكومـ ــه، شـ ــت نفسـ ويف الوقـ

الة مشولية العمليـة السياسـية ومشـاركة    الرامية إىل كف أنشطتها
مــن خــالل عمليــة االســتعراض الدســتوري علــى   اجلميــع فيهــا

سبيل املثال. ورحب املتكلمون أيضا بـإطالق االتفـاق الـدويل    
مع العراق، وأعربوا عـن أملـهم يف أن ميكّـن االجتمـاع الرفيـع      

أيلول/ســبتمرب حكومــة العــراق   ١٨املســتوى املقــرر عقــده يف  
  .  )١٤٤(خطتها إلعادة البناء الوطينمن عرض 

وســلّط ممثــل العــراق الضـــوء علــى جهــود املصـــاحلة        
ــيت       ــة، ال ــة املضــطلع ــا يف إطــار خطــة املصــاحلة الوطني الوطني

__________ 

  .١٠-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٣(

 ١١(قطــر)؛ والصــفحتان  ١١و  ١٠الصــفحتان  املرجــع نفســه،  )١٤٤(
(الكونغــــو، الصــــني)؛  ١٣و  ١٢(غانــــا)؛ والصــــفحتان  ١٢ و

 ١٦(الـــدامنرك، فرنســـا)؛ والصـــفحتان    ١٦-١٣والصـــفحات 
(األرجنـتني)؛   ١٨و  ١٧(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ١٧ و

ــة ترتانيــا املتحــدة)؛     ٢١-١٩والصــفحات  (ســلوفاكيا، مجهوري
ــفحة  ــفحتان   (اال ٢٢والصــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ  ٢٣و  ٢٢حتــ

  (اليونان). ٢٥(اليابان)؛ والصفحة  ٢٣(بريو)؛ والصفحة 
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دف إىل معاجلـة أهـم القضـايا الـيت حتـول دون حتقيـق السـلم        
الداخلي يف العراق. وأبلغ بأنه يف اال األمـين، ويف تـواتر مـع    

حلة الوطنية، اعتمدت احلكومة خطـة أمنيـة ـدف    عملية املصا
إىل حتقيــق األمــن يف العاصــمة بغــداد. وتقــوم القــوات العراقيــة  
بدعم من القوة املتعـددة اجلنسـيات بتنفيـذ هـذه اخلطـة. وأفـاد       
ــف        ــد شــهدت اخنفاضــا يف العن ــا األخــرية ق ــثالثني يوم ــأن ال ب
واجلرميـــة مقارنـــة مبـــا كـــان عليـــه الوضـــع خـــالل شـــهري         

ــه  حزيرا ــه ومتوز/يولي ــن   ٢٠٠٦ن/يوني ــرب ع ــام، أع . ويف اخلت
ــوي يف    ــدور حيــ ــطالع بــ ــة االضــ ــل البعثــ ــه يف أن تواصــ أملــ
ــاحلة     ــة املصــ ــراق ويف عمليــ ــتوري يف العــ ــتعراض الدســ االســ

  .  )١٤٥(الوطنية
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٢٣القرار   

 تشرين الثـاين/  ٢٨املعقودة يف  ،٥٥٧٤يف جلسته 

    ٢٠٠٦نوفمرب 

 تشــرين الثــاين/  ٢٨املعقــودة يف  ،٥٥٧٤اجللســة  يف  

، وجه الرئيس (بريو) انتباه الس إىل مشـروع  ٢٠٠٦نوفمرب 
قـــرار مقـــدم مـــن الـــدامنرك، وســـلوفاكيا، واململكـــة املتحـــدة،  

. ووجــه انتبــاه الــس أيضــا )١٤٦(والواليـات املتحــدة، واليابــان 
ممثـل  تشرين الثـاين/نوفمرب موجهـة مـن     ١٤إىل رسالة مؤرخة 

ــراق ــا)١٤٧(العـــ ــة ، وإىل رســـ ــاين/  ١٧لة مؤرخـــ ــرين الثـــ  تشـــ

ــدة   ٢٠٠٦ نـــوفمرب ــات املتحـ ــن ممثـــل الواليـ ــة مـ . )١٤٨(موجهـ
__________ 

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(

)١٤٦(  S/2006/919.  

)١٤٧(  S/2006/888 حتيل رسالة موجهة من رئيس وزراء العراق يطلب ،
ــد   ــا متدي ــة فيه ــرارين    والي ــددة اجلنســيات مبوجــب الق ــوة متع الق

)، ومتديد واليـيت صـندوق   ٢٠٠٥( ١٦٣٧و ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦
  التنمية للعراق والس الدويل للمشورة واملراقبة.

)١٤٨(  S/2006/899     حتيل رسالة موجهة مـن وزيـرة خارجيـة الواليـات ،
املتحدة األمريكية، تؤكد التزام القوة املتعددة اجلنسيات مواصـلة  

 

ــرار     ــفه القـ ــرار بوصـ ــروع القـ ــاع مشـ ــد الـــس باإلمجـ واعتمـ
ــس، متصــرفاً مبوجــب     ٢٠٠٦( ١٧٢٣ ــه ال ــام في ــذي ق )، ال

  :  أنه الفصل السابع من امليثاق، جبملة أمور منها

وة املتعـــددة اجلنســـيات علـــى حنـــو    يـــة القـــ قـــرر متديـــد وال ي  
ــرار  مــــا ــانون األول/ ٣١) حــــىت ٢٠٠٤( ١٥٤٦حــــددت يف القــ  كــ

  ؛  ٢٠٠٧  ديسمرب

 ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٣١قرر أيضا أن ميدد حـىت  يو  
) بشــأن  ٢٠٠٣( ١٤٨٣مــن القــرار    ٢٠ددة يف الفقــرة  الترتيبــات احملــ 

النفطيـة والغـاز    إيداع العائدات من مبيعات صـادرات الـنفط واملنتجـات   
الطبيعي يف صـندوق التنميـة للعـراق، والترتيبـات املشـار إليهـا يف الفقـرة        

ــرار  ١٢ ــرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣مـــــــن القـــــ ــرار  ٢٤) والفقـــــ مـــــــن القـــــ
) بشــأن قيــام الــس الــدويل للمشــورة واملراقبــة برصــد  ٢٠٠٤( ١٥٤٦

  صندوق التنمية للعراق؛  

ن إيـداع  قرر كذلك استعراض األحكام الـواردة أعـاله بشـأ   يو  
ــدويل       ــس الـ ــأن دور الـ ــراق وبشـ ــة للعـ ــندوق التنميـ ــدات يف صـ العائـ

ــب    ــدما تطل ــة عن ــد     للمشــورة واملراقب ــك أو يف موع ــراق ذل ــة الع حكوم
  ؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٥يتجاوز   ال

طلب أن يواصل األمني العام تقدمي تقريـر فصـلي إىل الـس    يو  
ــة األ    ــات الــيت تضــطلع ــا يف العــراق بعث مــم املتحــدة لتقــدمي  عــن العملي

  املساعدة إىل العراق؛  

طلب أن تواصل الواليات املتحدة، نيابة عـن القـوة املتعـددة    يو  
اجلنسيات، تقدمي تقريـر فصـلي إىل الـس عمـا تبذلـه القـوة مـن جهـود         

  وما حترزه من تقدم.  

وأدىل ممثلـــو الواليـــات املتحـــدة، واململكـــة املتحـــدة،    
يانــات بعــد اختــاذ القــرار. وأكــد واالحتــاد الروســي، وفرنســا بب

ممثل الواليات املتحدة بـأن القـوة املتعـددة اجلنسـيات واصـلت      
__________ 

ــرارين    ــددة يف القــ ــها احملــ ــطالع بواليتــ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦االضــ
  )، مبا يتواءم مع طلب حكومة العراق.٢٠٠٥( ١٦٣٧ و
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. وقـال ممثـل   )١٤٩(القيام بدور حيوي يف أمن العراق واستقراره
ن هذا القرار أتى بشـيء مطمـئن هـام هـو أن     إاململكة املتحدة 

احلكومــة العراقيــة ميكنــها، مــىت شــاءت، أن تطلــب اســتعراض  
ــات  ــاء والترتيبـــ ــددة اجلنســـــيات    أو إـــ ــوة املتعـــ اليـــــة القـــ

  .  )١٥٠(العراق  يف

اد الروســي عــن أســفه ألن القــرار  وأعــرب ممثــل االحتــ  
يعبر عن اقتراح بلده حول أمهية مواصـلة العمليـة السياسـية     ال

يف العــراق، الــيت وضــعت أسســها يف املــؤمترين املعقــودين يف      
  .  )١٥١(القاهرة وشرم الشيخ

ن وفــده ســعيد بــأن يالحــظ أن  وأفــاد ممثــل فرنســا بــأ   
القرار ينص صراحة على أن إمكانيـة انسـحاب القـوة املتعـددة     
اجلنسيات ختضع للقرار السيادي للعراق. وأعرب عن أملـه يف  
ــف،       ــني الطوائ ــوطين ب ــرز يف احلــوار ال ــدم احمل أن يتواصــل التق
الــذي جتلــى يف اجتمــاع شــرم الشــيخ يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 

  .)١٥٢(٢٠٠٥يف تشرين الثاين/نوفمرب  ويف القاهرة ٢٠٠٤
  

املعقـودة   ،٥٥٨٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

ويف اجللسـة   ٢٠٠٦كانون األول/ديسـمرب   ١١يف 

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ١٥املعقودة يف  ٥٦٣٩

كــــــــانون  ١١املعقــــــــودة يف  ،٥٥٨٣يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر   ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

عن بعثـة   ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣عام املؤرخ األمني ال
__________ 

)١٤٩(  S/PV.5574 ٣و  ٢، الصفحتان.  

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥١(

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٢(

ــراق   ــاعدة إىل العـ ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــتمع )١٥٣(األمـ . واسـ
ــل اخلــاص      ــدمتني مــن املمث ــتني مق الــس إىل إحــاطتني إعالمي

 يتالواليـــات املتحـــدة، الـــ ةلألمـــني العـــام للعـــراق، ومـــن ممثلـــ
باســم الــدول األعضــاء املســامهة يف القــوة املتعــددة       تتكلمــ

. وأدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس وممثـــل العـــراق  )١٥٤(اجلنســـيات
  ببيانات أثناء اجللسة.  

والحظ األمني العام يف تقريـره حـدوث زيـادة كـبرية       
يف ذلـك أنشـطة امليليشـيات،     يف أعمال العنـف يف العـراق، مبـا   

شـخص يف الشـهر، وحـذر     ٥ ٠٠٠مما تسبب يف وفاة حوايل 
اجلميـع يف العـراق   من أن احتمال نشوب حرب أهليـة تشـمل   

  أصبح مرجحا.

ومــن بــني املالحظــات الــيت أبــداها األمــني العــام يف         
تقريره والـيت سـلّط املمثـل اخلـاص عليهـا الضـوء تلـك املتعلقـة         
باحلاجة إىل األخـذ بنـهج سياسـي أوسـع وأكثـر مشـوال يشـرك        
ــدول دائمــة العضــوية يف     ــع جــريان العــراق الرئيســيني، وال مجي

ــاه أيضــا إىل كيــف ميكــن   جملــس األمــن. ولفــت الت  ــر االنتب قري
ــاحلة     ــارا للمصـ ــوفر إطـ ــتوري أن تـ ــتعراض الدسـ ــة االسـ لعمليـ

يتم حىت اآلن اغتنـام الفرصـة الـيت تتيحهـا      الوطنية، وإىل أنه مل
هــذه العمليــة بالفعاليــة الــيت كانــت ترجوهــا األمــم املتحــدة        
وتنصــح ــا. وأكــد أن العــراق يواجــه ثالثــة حتــديات رئيســية   

ــة سياســية شــاملة    اآلن. أوال ــى العــراق وضــع عملي ، جيــب عل
للجميع وضمان إمكانية تقاسـم السـلطة السياسـية واالشـتراك     
يف املؤسسات احلكوميـة وتقاسـم املـوارد بشـكل منصـف بـني       
اجلميع، من خالل عملية تسترشد باملصلحة الوطنية بـدال مـن   
مصاحل فئات معينة مـن مجهـور النـاخبني. ومثـة ضـرورة بوجـه       

__________ 

)١٥٣(  S/2006/945  م عمال بـالفقرةمـن القـرار    ٣٠، التقرير العاشر املقد
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

)١٥٤(  ١٥٤٦مت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار قُد )٢٠٠٤.(  
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زيز تدابري بنـاء الثقـة بـني الطوائـف يف منـاطق التـوتر       خاص لتع
احملتملــة، مثــل كركــوك. ومثــة حاجــة أيضــا ملزيــد مــن اجلهــود  
الستعراض عملية الـتخلص مـن العناصـر البعثيـة وإقـرار قـانون       
ــوق الضـــحايا يف معرفـــة احلقيقـــة        ــو، دومنـــا مســـاس حبقـ عفـ
واحلصول على التعويض. وثانيـا، يـتعني علـى حكومـة العـراق      

ــى      أ ــا، جيــب عل ــا. وثالث ــوة حكــرا عليه ــل اســتخدام الق ن جتع
حكومة العراق تطوير بيئة إقليميـة تـدعم العمليـة االنتقاليـة يف     
العــراق. ودعــا األمــني العــام أيضــا إىل تســوية تفاوضــية لكســر 

  حلقة العنف الذي يهدد حاليا بإفشال أي عملية سياسية.  

را يف وأفــاد املمثــل اخلــاص بأنــه وجــه االهتمــام مــرا        
إحاطاته اإلعالميـة السـابقة املقدمـة للمجلـس إىل أن مـا حتقـق       

ــرة االنتقــال السياســي يف  خــالل مــن إجنــازات  الوفــاء جمــال فت
ــرار      ــن يف القــ ــس األمــ ــدها جملــ ــيت اعتمــ ــايري الــ  ١٥٤٦باملعــ

ــة حقــوق   ٢٠٠٤( ــرجم إىل حتســن يف األمــن أو يف حال ) مل يت
اق والقــوة  اإلنســان، وأن اجلهــود الــيت بذلتــها حكومــة العــر     

حتل دون اسـتمرار تـدهور احلالـة األمنيـة      املتعددة اجلنسيات مل
ــل    ــة مــــن أجــ ــة أو الدوليــ ــة أو اإلقليميــ ــاعي الوطنيــ وال املســ
التحاور. وأفاد بأنه يبـدو أن العنـف قـد خـرج عـن السـيطرة،       

  وقد أثار ذلك قلقا واسع النطاق إزاء مستقبل العراق.  

بذل جهود قويـة   وذكر املمثل اخلاص أنه جيري حاليا  
ــه حــىت يف ظــل أشــد      ــز قــوات األمــن يف العــراق، غــري أن لتعزي
الظـروف مالءمــة، مـن املتوقــع أن تســتغرق هـذه العمليــة عــدة    
سنوات لتكتمل. وعالوة علـى ذلـك، ميكـن لالعتمـاد املفـرط      
على استخدام القوة يف الواقع أن مينـع التوافـق الـوطين. وشـدد     

ة لتجنـب كارثـة وطنيـة،    على أنه لكي تتـاح للعـراق أي فرصـ   
فمـــن الضـــروري وجـــود إحســـاس مجـــاعي خبطـــورة املوقـــف  

  .  )١٥٥(وروح من اإلصرار والتوفيق
__________ 

)١٥٥(  S/PV.5583 ٥-٢، الصفحات.  

وذكــرت ممثلــة الواليــات املتحــدة بعــض األمثلــة علــى   
التقدم الذي أحـرز، مثـل إنشـاء جلنـة مراجعـة الدسـتور للنظـر        
يف خيارات تعديل الدسـتور العراقـي، واملبـادرة املتعلقـة بـإبرام      

اق دويل. وذكـرت كـذلك أن األمـن ال يـزال ميثـل مصـدر       اتف
ــبة    ــرا إىل أن عـــــدد اهلجمـــــات ازداد بنســـ ــالغ، نظـــ قلـــــق بـــ

ــايل.       يف ٢٢ ــر احلـ ــملها التقريـ ــيت يشـ ــرة الـ ــالل الفتـ ــة خـ املائـ
ظهور العنف الطائفي أصـبح أكـرب خطـر يهـدد     وأوضحت أن 

أعمــال العنــف  يف املائــة مــن ٨٠حيــث أن حــوايل االســتقرار، 
ميال من بغـداد. وأكـدت    ٣٥عت يف دائرة قطرها وقالطائفي 

أن مسـألة اســتقرار وأمـن العــراق تشــكل قضـية إقليميــة فضــال    
ــا      ــؤدي جــريان العــراق دورا هام ــة، وي عــن كوــا قضــية دولي

  .  )١٥٦(فيها

ــع األعضــاء عــن جــزعهم مــن االرتفــاع       وأعــرب مجي
ــى ضــرورة     الكــبري يف عــدد الضــحايا يف العــراق، وشــددوا عل

الصـــعيد الـــوطين واإلقليمـــي كـــل مـــن ل علـــى مواصـــلة العمـــ
والــدويل مــن أجــل التصــدي للعنــف املســتمر. وقــال بعــض        

تكــن  املمــثلني بــأن النــهج املتبعــة لتســوية الوضــع يف العــراق مل 
، وأيــدوا املالحظــات والتوصــيات الــواردة يف تقريــر )١٥٧(فعالــة

  .  )١٥٨(األمني العام

مـع   وشدد املتكلمون أيضا على أمهية االتفـاق الـدويل    
     ــد ــام عق ــاقتراح األمــني الع ــوا عــن اهتمــامهم ب العــراق، وأعرب
مؤمتر دويل يشمل مجيع األطراف العراقيـة املتنـاحرة والعناصـر    
الفاعلــة اخلارجيــة املعنيــة. وأكــد املتكلمــون أيضــا أمهيــة تعزيــز 

__________ 

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٦(

(االحتـاد   ١٤(األرجنتني)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٧(
  (الدامنرك). ٢٠الروسي)؛ والصفحة 

ني)؛ (األرجنـت  ١٠(فرنسا)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٨(
  (االحتاد الروسي). ١٤والصفحة 
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ــي  ــرح    )١٥٩(احلــوار اإلقليم ــل االحتــاد الروســي مبقت . وأشــاد ممث
موعــة إقليميــة معنيــة بــالعراق  األمــني العــام املتعلــق بتأســيس جم 

  .  )١٦٠(تشمل األعضاء الدائمني اخلمسة مبجلس األمن

وأفاد ممثل العراق بأن حكومته تعرف جيدا من يقـوم    
ــون      ــداميون والتكفرييـ ــم الصـ ــدة، وهـ ــف املتزايـ ــال العنـ بأعمـ
املتطرفون واجلماعات اإلجرامية. وهذا أمر ستواجهه حكومـة  

تأكيد أن احلكومة تعتـزم   العراق بقوة وحسم شديدين. وأعاد
توسيع نطاق العمليـة السياسـية، وأشـار إىل أن رئـيس الـوزراء      
قد أعلن مؤخرا عن عقد مؤمتر وطين من أجل تعزيز املصـاحلة  
الوطنية. غري أنه حـذّر مـن أن هـذه الفكـرة سـتكون مرفوضـة       
إذا كان الغرض منها هو االلتفاف على املكاسـب الدميقراطيـة   

ــع   الــيت حققهــا العرا ــة السياســية إىل املرب قيــون والعــودة بالعملي
  رقم واحد.  

وفيما يتعلـق حبالـة حقـوق اإلنسـان، أكـد مـن جديـد          
أن احلكومة العراقيـة جـادة يف معاجلـة املسـائل املتعلقـة حبقـوق       

ضع انتهاكات حقوق اإلنسـان  تواإلنسان، ولكن ال ميكن أن 
النامجـــة بشـــكل عرضـــي عـــن املواجهـــات مـــع اإلرهـــابيني       

ــذي    واجل ــة يف املســتوى نفســه ال ــات اإلجرامي ــه  توماع ضــع في
  االنتهاكات املتعمدة اليت يقوم ا اإلرهابيون.  

األمــم ويف ســياق اإلشــارة إىل الــدعوة املوجهــة لبعثــة    
للقيـام بـدور أكثـر فعاليـة،     املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العـراق  

ــردي       ــى ضــرورة األخــذ يف احلســبان ت ــراق عل ــل الع شــدد ممث
__________ 

ــا)؛ والصــفحة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٥٩( (اليونــان)؛  ٩(فرنس
ــفحة  ــفحة  ١٢والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــني)؛  ١٦ (اململكـ (الصـ
ــفحة  ــفحتان  ١٩والصـ ــا)؛ و الصـ ــدامنرك)؛  ٢١و  ٢٠ (غانـ (الـ

ــفحة  ــفحتان   ٢٢والصـــــــ ــلوفاكيا)؛ والصـــــــ  ٢٤و  ٢٣(ســـــــ
  قطر).  (الكونغو،

  .١٤رجع نفسه، الصفحة امل  )١٦٠(

ة األمنيــة. وذكــر أن البعثــة وضــعت أمــن موظفيهــا فــوق  احلالــ
كــل االعتبــارات األخــرى. ومــع أن البعثــة ســتكون موجــودة   
ــداد املنشــودة       ــد نشــر األع ــم يتســن بع ــة، فل ملســاعدة احلكوم

  .  )١٦١(بسبب احلالة األمنية الراهنة

آذار/مــــارس  ١٥املعقــــودة يف  ،٥٦٣٩ويف اجللســــة   
تقريــر األمــني العــام   ، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه ٢٠٠٧
عـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       ٢٠٠٧آذار/مارس  ٧املؤرخ 

. وقدم املمثل اخلاص لألمـني العـام يف   )١٦٢(املساعدة إىل العراق
ــوة        ــم الق ــم باس ــذي تكل ــات املتحــدة، ال ــل الوالي ــراق وممث الع

. وأدىل )١٦٣(إىل الـس إعالميتني املتعددة اجلنسيات، إحاطتني 
ــل العــراق وأدىل مجيــع أعضــاء ا ــاء   )١٦٤(لــس وممث ــات أثن ببيان

  اجللسة.  

وأشـــار األمـــني العـــام يف تقريـــره إىل أن مســـتويات       
ــود    ــى اجلهـ ــا علـ ــراق ألقـــت بظالهلـ ــتفحلة يف العـ العنـــف املسـ
السياسية وجهود إعـادة اإلعمـار، وكـان هلـا تـأثري سـليب علـى        
احلالة اإلنسانية وحالة حقـوق اإلنسـان يف البلـد، وأدت أيضـا     

اع أعداد األشخاص املشردين داخليا والالجئني لتبلـغ  إىل ارتف
ــل. ونتيجــة النعــدام األمــن وحظــر      أرقامــا مل تشــهدها مــن قب
التجول، أصبح الوصول إىل مرافـق اخلـدمات الصـحية حمفوفـا     

وأشـــارت تقـــارير إىل أن نســـبة االلتحــــاق     ،بصـــعوبة بالغـــة  
يف املائــة. وحــذّر  ٥٠باملــدارس شــهدت تراجعــا كــبريا بنســبة 

ــة     األ ــام مــن أن العــراق كــان ميــر بأزمــة يف جمــال محاي مــني الع
ــة      ــة التحــول إىل حال ــا إمكاني حقــوق اإلنســان حتمــل يف طيا

__________ 

  .٢٧-٢٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٦١(

)١٦٢(  S/2007/126   م عمـال بـالفقرةمـن   ٣٠، التقرير احلادي عشر املقد
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قُدمت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار   )١٦٣(

  مثّل العراق نائب رئيس العراق.  )١٦٤(
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ــاخ     ــد من ــتم تبدي طــوارئ إنســانية يف أقصــى درجاــا، مــا مل ي
ــذل     ــب ب اخلــوف واإلفــالت مــن العقــاب والفوضــى، إىل جان

  جهود لتلبية االحتياجات املادية األساسية.  

املتمثــل يف ‘‘ اخلطــر الــدائم’’ثــل اخلــاص أن وأفــاد املم  
العنف السياسـي واملـذهيب واإلجرامـي، الـذي أدى إىل ازديـاد      
عمق األزمة اإلنسانية وأزمة حقوق اإلنسان، مثّـل مسـة بـارزة    
ــه يلـــزم أن يتفـــق جـــريان العـــراق علـــى    يف التقريـــر. وقـــال إنـ
استراتيجية مشتركة لدعم برنامج اإلصـالح وجهـود املصـاحلة    

ــ ــة     ال ــزم النظــر يف إجيــاد آلي ــه يل ــة العــراق، وإن ــذهلا حكوم يت تب
  .  )١٦٥(لتحقيق هذا التنسيق اإلقليمي

وذكر ممثل الواليات املتحدة أنه يف إطار اإلعالن عـن    
ــام، أ   ــد إىل األم ــات املتحــدة يف   ســبيل جدي ــيس الوالي ــن رئ عل

كانون الثاين/يناير عن ختصيص عـدد إضـايف مـن القـوات      ١٠
ي للجهــد الــذي يقــوده العــراق. وقــال  جنــد ٢١ ٥٠٠قــدره 

مليـــون  ١٥٠أيضـــا إن احلكومـــة العراقيـــة خصصـــت حـــوايل 
ــام    ــها لع ــن ميزانيت ــة تســريح املليشــيات    ٢٠٠٧دوالر م لعملي

ــة لــك متثيــل تونــزع ســالحها وإعــادة إدماجهــا، وميثــل    العملي
باإلضــافة إىل اســتمرار التقــدم السياســي فيمــا يتعلــق باملصــاحلة 

انون اجتثـــاث البعـــث، عنصـــرين هـــامني الوطنيـــة واعتمـــاد قـــ
  .)١٦٦(يف البلد لكفالة االستقرار الطويل األجل

وأعــرب مجيــع أعضــاء الــس عــن قلقهــم البــالغ إزاء     
ــداد    ــابني، وتزايـــد أعـ ــاع عـــدد املصـ ــتمرار العنـــف، وارتفـ اسـ
املشردين، وتدهور احلالة اإلنسانية، وحثوا على تعزيـز جهـود   

قليمــي والــدويل ــدف خفــض املصـاحلة الوطنيــة، والتعــاون اإل 
  مستويات العنف يف العراق.  

__________ 

)١٦٥(  S/PV.5639 ٥-٢، الصفحات.  

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٦(

وكــرر ممثــل إندونيســيا االقتــراح الــذي عرضــه رئــيس   
إندونيسيا بنشر قوات حلفظ السالم تابعـة لألمـم املتحـدة بعـد     

. وحـث ذلـك املمثـل،    )١٦٧(انسحاب القوة املتعددة اجلنسـيات 
إىل جانــب ممثلــي الصــني، واالحتــاد الروســي، وفرنســا، القــوة   

ملتعددة اجلنسيات على وضع جـدول زمـين حمـدد لالنسـحاب     ا
. وشـدد ممثـل جنـوب أفريقيـا علـى أنـه بغـض        )١٦٨(مـن العـراق  

ــة الراهنــة يف العــراق،    النظــر عــن احلــوادث الــيت أدت إىل احلال
ــارس       ــن يتحمــل املســؤولية عــن ضــمان أن متُ ــس األم ــإن جمل ف
ــيت منحــت للقــوة املتعــددة اجلنســيات يف العــراق     الســلطات ال
بطريقة متسقة مع قرارات الـس وأن يـتم التمسـك بالقـانون     
ــع      ــب مجيـ ــن جانـ ــا مـ ــان واحترامهمـ ــوق اإلنسـ ــدويل وحقـ الـ

  .)١٦٩(األطراف

وأشار نائب رئيس العراق إىل أن إعادة إحالل األمـن    
ن ي اللـذ نيمثالن اهلدفتوإعادة بناء اهليكل السياسي واالقتصاد 

الغايــة، اعتمــدت . وحتقيقــا هلــذه ٢٠٠٧وضــعهما بلــده لعــام  
عمليـة فـرض   ”السلطات العراقية خطة أمن لبغداد حتـت اسـم   

ــانون ــة، واعتمـــدت   “القـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ ، وأطلقـــت عمليـ
ــغ   ــة سترصــد مبل ــني دوالر لالســتثمار. وأشــار   ١٠ميزاني بالي

ــن      ــداء الكــثري م ــد التســرع بإب ــه ال تري كــذلك إىل أن حكومت
قـد أمثـرت   “ نعمليـة فـرض القـانو   ”فـإن  ومـع ذلـك   التفاؤل، 

بعــض النتــائج اإلجيابيــة علــى مســتوى االخنفــاض امللحــوظ يف   
  .  )١٧٠(عدد األعمال اإلرهابية واإلصابات

  
__________ 

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٧(

 ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٦٨(
  (الصني). ٢٣(فرنسا)؛ والصفحة 

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٠(
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إىل جملــــس األمــــن الرســــالة املوجهــــة مــــن رئــــيس   

املعقـــــودة يف  ،٥٦٨١لســـــة اجلالعـــــام يف  األمـــــني

  ٢٠٠٧أيار/مايو   ٢٣

ــة    ــودة يف  ،٥٦٨١يف اجللســــ ــايو  ٢٣املعقــــ أيار/مــــ
ــ٢٠٠٧ رئيس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه الــس إىل  ، وجــه ال

موجهـة مـن األمـني العـام      ٢٠٠٧أيار/مـايو   ٧رسالة مؤرخـة  
إىل رئــيس جملــس األمــن بشــأن حســاب الضــمان املنشــأ عمــال 

. )١٧١() والقــــــرارات ذات الصــــــلة١٩٩٩( ١٢٨٤بــــــالقرار 
وعرض الرئيس مشروع الرسالة اليت سـتوجه إىل األمـني العـام    

ته، واليت وافق فيها علـى اقتراحـه بتحويـل مبلـغ     ردا على رسال
مــن حســاب  ادوالر ٦٩٤ ٧٧١يــورو ومبلــغ  ١ ٨٥٦ ٧٥٤

ــى     ــأخرات املســتحقة عل الضــمان املــذكور أعــاله، لتســوية املت
ــناعية      ــة الصـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــة األمـ ــراق ملنظمـ ــة العـ حكومـ
ــطة     ــامهات يف األنشـ ــق باملسـ ــايل املتعلـ ــا احلـ ــديد التزامهـ ولتسـ

تضطلع ـا األمـم املتحـدة. وقـرر الـس إرسـال        األخرى اليت
  .)١٧٢(الرسالة املقترحة

  
املعقـودة   ،٥٦٩٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٣يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٦٩٣يف اجللسـ ــه  ١٣املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٧
عن بعثة األمم املتحدة لتقـدمي   ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥املؤرخ 

. واســــتمع الــــس إىل إحــــاطتني )١٧٣(املســــاعدة إىل العــــراق
إعالميــتني مقــدمتني مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للعــراق، 

__________ 

)١٧١(  S/2007/300.  

)١٧٢(  S/2007/301.  

)١٧٣(  S/2007/330 م عمــال بــالفقرةمــن  ٣٠، التقريــر الثــاين عشــر املقــد
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

ومن ممثل الواليات املتحدة، الذي تكلـم باسـم القـوة املتعـددة     
. وأدىل مجيــع األعضــاء وممثــل العــراق ببيانــات  )١٧٤(اجلنســيات

  لسة.  أثناء اجل

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أنــه رغــم النجــاح         
األويل الذي حققه تعزيـز التـدابري األمنيـة يف األشـهر األخـرية،      
فإن احلالة يف العراق ما زالت حمفوفـة باملخـاطر. وأفـاد األمـني     
العام بـأن هجمـات املتمـردين مسـتمرة وال يـزال عـدد القتلـى        

ت امليليشـــيات اســـتأنفت املـــدنيني يف ازديـــاد إذ يبـــدو أن قـــوا
أنشــــطتها، مبــــا يف ذلــــك أعمــــال القتــــل واالختطــــاف الــــيت 
تستهدف أشخاصـا بعينـهم. وأكـد أن الـتفجري الـذي وقـع يف       

نيســـان/أبريل وأدى إىل مقتـــل أحـــد  ١٢الربملـــان العراقـــي يف 
النــواب وجــرح كــثريين آخــرين أبــرز مــا يشــكله العنــف مــن   

ــة السياســية. وازدادت التــ   ــى العملي وترات السياســية خطــر عل
مـن الدسـتور، الـيت تتضـمن تفاصـيل       ١٤٠بشأن تنفيـذ املـادة   

العملية اليت تفضي إىل حتديد الوضع النهائي لكركوك وغريهـا  
مــن املنــاطق املتنــازع عليهــا، وكــذلك بشــأن مشــروع قــانون   
الــنفط والغــاز، وعمليــة اســتعراض الدســتور والقــانون اجلديــد   

اد األمـني العـام أيضـا بأنـه     املتعلق باجتثاث حزب البعـث. وأفـ  
أيار/مـــايو، أُطلـــق العهـــد الـــدويل مـــع العـــراق يف شـــرم   ٣يف 

الشــيخ، مبصــر. وأوضــح األمــني العــام أنــه اشــترك مــع رئــيس    
  وفدا.   ٧٥وزراء العراق يف رئاسة هذا املؤمتر الذي حضره 

وذكر املمثل اخلاص أن العـراق أصـبح يواجـه سلسـلة       
راعات الطائفيــة والسياســية معقــدة بصــورة اســتثنائية مــن الصــ 

ــيت تتجــاوز تســويتها قــدرات أي طــرف     ــة ال ــة املتداخل والعرقي
فاعل واحد أو سياسـة واحـدة. ورغـم مناقشـة املسـائل املـثرية       
للخـــالف يف عـــدة منتـــديات، فـــإن تـــأثري الـــذكريات املريـــرة  
واملظامل اجلديدة وانطباعات التمييز وسياسـات اهلويـة اآلخـذة    

__________ 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قُدمت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار   )١٧٤(
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شيء، أعمال القتل املروعـة واملتواصـلة    يف الرسوخ، وقبل كل
جعلت من إمكانية إجراء مناقشات بنـاءة تفضـي إىل املصـاحلة    

  .)١٧٥(الدائمة أمرا صعبا

وأشار ممثل الواليـات املتحـدة إىل أنـه مثـة بـوادر علـى         
أن حتوال كبريا قد طرأ على توزيع العنـف. فمـع أن اهلجمـات    

ستوى واهلجمـات  اإلرهابية اليت تستهدف شخصيات رفيعة امل
اليت تشن على قوات التحالف ما زالت كـثرية احلـدوث، فقـد    
تراجعــت جــرائم القتــل الطــائفي واهلجمــات علــى املــدنيني يف  
بغداد عن املستويات املسجلة يف وقـت سـابق. وأشـار إىل أنـه     
جيــري جتنيــد أعــداد متزايــدة لقــوات األمــن العراقيــة يف حمافظــة 

ــى تصــمي   ــار، ممــا يــربهن عل ــى املشــاركة يف  األنب م الشــعب عل
القاعـدة. وقـال إنـه يتطلـع إىل     تنظـيم  املعركة ضـد املتمـردين و  

األمـم املتحـدة   املناقشات املقبلة بشأن كيفية تنقيح واليـة بعثـة   
بغيـة التشـجيع علـى أن يكـون هلـا      لتقدمي املسـاعدة إىل العـراق   
  .)١٧٦(وجود قوي ملساعدة العراق

ــراق أن     ــة الع ــر خارجي ــاد وزي ــ وأف راقيني ســيظلون الع
ال يرغـب  ولكن ، ‘‘طاغية مستبد’’ممتنني دائما لتحريرهم من 

ــي   ــي   -أي مســؤول حكــومي عراق ــواطن عراق يف  -أو أي م
وجود قوات أجنبية علـى أرض عراقيـة ولـو ليـوم واحـد أكثـر       
مما هو ضروري بصورة حيوية. غـري أن وجـود القـوة املتعـددة     

ــة     ــوم، وخــالل األشــهر القليل ــة، ضــروري  اجلنســيات الي املقبل
بصورة حيوية لصـون العـراق والسـلم واالسـتقرار اإلقليمـيني.      
وأشار وزير خارجية العراق إىل أن زعمـاء القبائـل واملـواطنني    

ــار وديــاىل     ــافظيت األنب ــاديني يف حم ــان ظلتــا    -الع ــا حمافظت ومه
قـــد أبـــدوا  -القاعـــدة تنظــيم  لفتــرة طويلـــة مـــالذا إلرهـــابيي  

ــالح و  ــل السـ ــتعدادا حلمـ ــابيي  اسـ ــد إرهـ ــوف ضـ ــيم الوقـ تنظـ
__________ 

)١٧٥(  S/PV.5693 ٣، الصفحة.  

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٧٦(

ــري العمــل      ــه جي ــال كــذلك إن ــدة. وق كحجــر الزاويــة  ، القاع
لعملية املصاحلة الوطنية، على إلغـاء ممارسـات اجتثـاث البعـث     

ومل متيـــز بـــني  ٢٠٠٣الســـابقة الــيت بـــدأت عــام   ‘‘ املفرطــة ’’
اــرمني وغــري اــرمني، ومل متيــز بــني املنتســبني إىل احلــزب       

ــة   بـــدوافع عقائديـــة  ــبوا ـــرد إعالـ وبـــني أولئـــك الـــذين انتسـ
  .)١٧٧(أسرهم

وأعــرب مجيــع أعضــاء الــس عــن قلقهــم البــالغ إزاء     
أعمال العنف اجلارية يف العراق، وأدانوا بشكل خـاص عمليـة   
الـــتفجري الـــيت اســـتهدفت الضـــريح املقـــدس يف ســـامراء، الـــيت 

الـدويل مـع    تفـاق حدثت يف اليـوم نفسـه. ورحـب العديـد باال    
باعتباره إطارا دوليا إلحالل االسـتقرار وتعزيـز التنميـة    العراق 

وإعادة اإلعمار يف العراق. وعالوة علـى ذلـك، شـجعوا علـى     
مواصلة العمل على بلورة عملية املصـاحلة الوطنيـة يف العـراق،    
مبــا يف ذلــك االســتعراض الدســتوري، وتنقــيح القــانون املتعلــق  

ج امليليشـيات  باجتثاث البعث، وتعزيز حقـوق اإلنسـان وإدمـا   
ــة. ورحــب أعضــاء الــس أيضــا     يف القــوات املســلحة النظامي

ــيع الـــدور  ــم املتحـــدة   بإمكانيـــة توسـ ــه األمـ الـــذي تضـــطلع بـ
  العراق.    يف
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٢القرار   

 حزيــــران/  ٢٩املعقــــودة يف   ،٥٧١٠يف جلســــته  

  ٢٠٠٧  يونيه

ــة    ــودة يف  ،٥٧١٠يف اجللسـ ــه حزيران/ ٢٩املعقـ يونيـ
ــس إىل مشــروع    ٢٠٠٧ ــاه ال ــرئيس (بلجيكــا) انتب ــه ال وج ،

ــات املتحــدة      ــن اململكــة املتحــدة، والوالي ــدم م ــرار مق . )١٧٨(ق
ــاطتني    ــس إىل إحـ ــتمع الـ ــتني واسـ ــرئيس  إعالميـ ــدمهما الـ قـ

__________ 

  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٧٧(

)١٧٨(  S/2007/390.  
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ــق      ــد والتحقـ ــدة للرصـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة للجنـ ــذي بالنيابـ التنفيـ
 للطاقــة الذريــة والتفتــيش، وممثــل املــدير العــام للوكالــة الدوليــة 

ــم املتحــدة   ــدى األم ــر األمــم      ل ــب الوكالــة يف مق ــدير مكت وم
املتحــدة يف نيويــورك. وأدىل ببيانــات أثنــاء هــذه اجللســة ممثلــو  
ــا،      ــوب أفريقيـ ــر، وجنـ ــيا، وقطـ ــا، وإندونيسـ ــني، وفرنسـ الصـ

 ،واململكـــة املتحـــدة، والواليـــات املتحـــدة، واالحتـــاد الروســـي
  وكذلك ممثل العراق.  

التنفيذي بالنيابـة للجنـة األمـم املتحـدة      وحذر الرئيس  
للرصد والتحقق والتفتـيش مـن أنـه نظـرا للبيئـة األمنيـة احلاليـة        
يف العراق، ال ينبغي جتاهل إمكانية سعي اجلهات الفاعلـة غـري   

ى العوامــل التكســينية (الســمية) التابعـة لــدول إىل احلصــول علــ 
ومــن الســالئف الكيميائيــة بكميــات صــغرية واســتخدامها،  أو

أن إمكانيــة حصــول اجلهــات الفاعلــة غــري التابعــة لــدول علــى  
عوامل أخرى أكثر مسية إمكانيـة حقيقيـة. وأشـار إىل أنـه بعـد      
عمليـــات التفتـــيش املكثفـــة الـــيت مت القيـــام ـــا يف أوائـــل عـــام 

، مل تعثر اللجنة على دليـل علـى اسـتمرار أو اسـتئناف     ٢٠٠٣
د كميـات مهمـة   برامج أسلحة الدمار الشـامل، أو علـى وجـو   

من األصناف احملظورة الـيت ترجـع إىل الفتـرة السـابقة العتمـاد      
)، ولكنها كشفت عـن قـدرات ال تـزال    ١٩٩١( ٦٨٧القرار 

ــيني     متبقيــة يف العــراق، وتشــمل هــذه القــدرات العلمــاء والتقن
واملعدات الثنائية االستخدام. وشدد على أنه يف ظل الظـروف  

ســـائل املعلقـــة املتبقيـــة   ســـم املالراهنـــة، لـــيس باملســـتطاع ح  
. وأكــد أنــه “حالــة عــدم الــيقني املتبقيــة ”يســهم يف إثــارة  ممــا
ــو ــة     ل ــة األســلحة الكيميائي ــل إىل اتفاقي أن العــراق انضــم بالفع

ــة.     ــلحة الكيميائيـ ــه لألسـ ــة بربناجمـ ــكوك احمليطـ ــت الشـ لتقلصـ
وبطبيعة احلال، الس هو صاحب القرار، مـن خـالل ممارسـة    

حالــة عــدم ”شــأن مــا إذا كــان ســيقبل  قدرتــه علــى احلكــم، ب

عندما يقرر إغالق ملـف العـراق املتصـل بـرتع      “اليقني املتبقية
  .)١٧٩(األسلحة

وأشار ممثل الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة إىل تقريـره       
ــؤرخ  ــارس  ٧امل ــأن    ٢٠٠٣آذار/م ــس ب ــه ال ــغ في ــذي أبل ، ال

 الوكالــة مل جتــد أي دليــل أو مؤشــر حمتمــل علــى إعــادة إحيــاء 
آذار/مـارس   ١٧برنامج أسلحة نووية يف العراق. غري أنه منـذ  

، مل تــتمكن الوكالــة مــن االضــطالع مبعظــم أنشــطتها   ٢٠٠٣
  .  )١٨٠(يف البلد

ســح املوأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل أن فريــق       
العراق اختذ كل اخلطوات املالئمة للتحقيـق يف كـل   امليداين يف 

ــه عــن وجــود أســلحة دمــار     ــق ب شــامل يف العــراق،  بــالغ يوث
وبرهن على أن احلكومة احلالية يف العراق ال متلك أي أسـلحة  
من هذا القبيل أو نظم إيصاهلا. وأشار أيضا إىل أنـه، منـذ عـام    

إىل جانـب القـوة املتعـددة    امليـداين  ، برهن فريق املسـح  ٢٠٠٣
توجـد أي خمزونـات تـذكر مـن أسـلحة       اجلنسيات على أنـه ال 

اق. غــري أن القــوة املتعــددة اجلنســيات  الــدمار الشــامل يف العــر
واصـــلت العثـــور علـــى مـــواد متبقيـــة قامـــت بالتصـــرف فيهـــا  
بالتعاون مع احلكومة. وعثر الفريق أيضا على أدلة علـى قـدرة   
نظام صدام حسني علـى إنتـاج قـذائف بعيـدة املـدى وأسـلحة       

ــاز    ــول بإجيـ ــه ميكـــن القـ ــد أنـ ــة. وأكـ ــى  إبيولوجيـ ــاء علـ ــه بنـ نـ
ــق   ـــاجات فريــ ــح املاستـنـتــ ــداين يف ســ ــل  امليــ ــراق وبفضــ العــ

ــال التصــحيحية الصــارمة  ” ــة   “ األعم ــا احلكوم  ــت ــيت قام ال
العراقيــة احلاليــة، ال يوجــد مــا يدعـــو لالعتقــاد بأنــه مــا زالــت   

الشــامل منــذ عهــد   هنــاك كميــات كــبرية مــن أســلحة الــدمار  
يـتـم كشف النـقـاب عنهــا يف العـراق، ورمبـا األهـم     صدام، مل

__________ 

)١٧٩(  S/PV.5710٦-٢ ، الصفحات.  

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٠(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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عـــد بلـــدا ميلـــك الرغبـــة السياســـية لعـــراق مل يمـــن ذلـــك، أن ا
  .)١٨١(التخطيط العسكري الستعمال مثل هذه األسلحة  أو

ورحب ممثل اململكـة املتحـدة بـالتزام حكومـة العـراق        
بــاحترام وتطبيــق االلتزامــات والتعهـــدات الدوليــة ملنــع انتشــار  
األســـلحة النوويـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة. ورحـــب أيضـــا  

ــااللتزام الد ــدما يف    ب ــراق للمضــي ق ــة الع ــام حلكوم ســتوري الت
نـزع السالح، وبإنشاء هيئة وطنية للرقابة من أجل اإلشــراف  

  .)١٨٢(والرقابة على حركة املواد ذات االستخدام املزدوج

وأوضح ممثل فرنسا أنه مل يكن باإلمكـان حسـم كـل      
القليـل مـن مـواطن الغمـوض.      مل يتبـق إال ومـع ذلـك   املسائل، 

ــر  ــى ضـ ــة  وشـــدد علـ ــة العراقيـ ــمان أن تكـــون احلكومـ ورة ضـ
اجلديدة مستعدة لتويل مهـام هيـئيت التفتـيش والرصـد التـابعتني      
لألمم املتحدة من أجل ضمان مواصـلة جهـود منـع االنتشـار.     
ــدويل       ــن اإلقليمــي وال ــز األم ــل فرنســا ضــرورة تعزي وأكــد ممث
وضـــــمان احتـــــرام االلتزامـــــات الدوليـــــة يف جمـــــال عـــــدم      

  .)١٨٣(االنتشار

ممثل العراق إن إاء واليـيت جلنـة األمـم املتحـدة      وقال  
ــة     ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــيش والوكال للرصــد والتحقــق والتفت

يف تاريخ العراق. وأكـد  ‘‘ فصل مفزع’’سيسدل الستار على 
أن الشعب العراقي قد دفع مثنا باهظا جدا خـالل تلـك الفتـرة    

ل مــن الــزمن بســبب امــتالك النظــام ألســلحة الــدمار الشــام       
ورفضه التعاون مع اهليئـات الدوليـة ذات الصـلة املسـؤولة عـن      
ــه      ــد حكومتـ ــادة تأكيـ ــافة إىل إعـ ــه، باإلضـ ــال إنـ ــها. وقـ إزالتـ
التزاماا املتصلة بعـدم االنتشـار املـذكورة يف الرسـالة املؤرخـة      

__________ 

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٨١(

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٢(

  .١٤-١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٣(

نيســان/أبريل املوجهــة مــن وزيــر خارجيــة العــراق، املرفقــة    ٨
ــى الــس   ــرار املعــروض عل ــى  مبشــروع الق ــا عل ، يعــرض حالي

الربملـــان مشـــروع قـــانون بشـــأن انضـــمام العـــراق إىل اتفاقيـــة  
األســلحة الكيميائيــة. وأفــاد بــأن العــراق يعتــرب اعتمــاد الــس  

ــد   ــادة تأكي ــرار إع ـــر احلظــر    مشــروع الق ــع تدابـي ــى أن مجي عل
املتصلة بالتجارة مع العراق وتقدمي املوارد املالية أو االقتصـادية  

ــ إىل ــراق الـ ــلة  العـ ــرارات ذات الصـ ــعتها القـ ــة  -يت وضـ خاصـ
مل تعــــــــد   -) ١٩٩١( ٦٨٧) و ١٩٩٠( ٦٦١القــــــــرارين  

  .)١٨٤(مطبقة

ــا   شــاروأ   ــل جنــوب أفريقي ــل  ممث وشــاطره يف ذلــك ممث
أن جهود جملـس األمـن لـرتع سـالح العـراق ذات      الصني، إىل 

بعد إقليمي، وأن الـس ملـزم مبوجـب قراراتـه بإنشـاء منطقـة       
  .)١٨٥(خالية من أسلحة الدمار الشامليف الشرق األوسط 

مث طــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد بأغلبيــة   
ــاع عضــو واحــد عــن التصــويت (االحتــاد      ١٤ صــوتا مــع امتن

)، الــذي قــام فيــه   ٢٠٠٧( ١٧٦٢الروســي) بوصــفه القــرار   
الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق، جبملــة   

  منها أنه:أمور 

لـى الفـور واليـيت جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد        قرر أن ينـهي ع ي  
والتحقــق والتفتــيش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مبوجــب القــرارات  

  ذات الصلة؛  

ــزع الســالح     يؤو   ــد التزامــات العــراق يف جمــال ن كــد مــن جدي
قـر بـالتزام العـراق اسـد يف الدسـتور      يالصـلة، و  مبوجب القرارات ذات

ج واستخدام األسـلحة النوويـة والكيميائيـة    مبنع انتشار واستحداث وإنتا
__________ 

  .١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٤(

 ١٨(جنـوب أفريقيـا)؛ والصـفحتان     ١٦املرجع نفسه، الصـفحة    )١٨٥(
  (الصني). ١٩و 
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والبيولوجيــة ومــا يتصــل باســتحداثها وتصــنيعها وإنتاجهــا واســتخدامها   
  من معدات ومواد وتكنولوجيات؛

ــو   ــس األمــن يف غضــون     ودعي ــاة جمل ــراق إىل مواف ــة الع حكوم
ســنة واحــدة بتقريــر عــن التقــدم احملــرز يف التقيــد جبميــع معاهــدات نــزع  

  نتشار املطبقة واالتفاقات الدولية املتعلقة ا؛ األسلحة وعدم اال

ــم      يحيــو   ــة األم ــها جلن ــيت قدمت ــوجزة ال ــا باإلحاطــات امل ط علم
ــدة      ــم املتحـ ــة لألمـ ــة اخلاصـ ــق والتفتيش/اللجنـ ــد والتحقـ ــدة للرصـ املتحـ
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة بشـأن أنشـطة كـل منـها يف العـراق منـذ         

  ؛  ١٩٩١عام 

ام أن يتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة الـيت      طلب إىل األمـني العـ  يو  
تكفل التصرف بشكل مالئـم يف حمفوظـات جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد       

  والتحقق والتفتيش ويف ممتلكاا األخرى؛  

طلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن ينقــل إىل حكومــة العــراق    يو  
ــة        ــري املربوط ــادات غ ــع االعتم ــراق مجي ــة للع ــق صــندوق التنمي ــن طري ع

ــ (هـــــ) مــــن القــــرار    ٨ال بــــالفقرة ة يف احلســــاب املنشــــأ عمــــ  املتبقيــ
)، بعــد أن يعيــد إىل الــدول األعضــاء، بنــاء علــى طلبــها،  ١٩٩٥( ٩٨٦

  ).  ١٩٩١( ٦٩٩من القرار  ٤املسامهات اليت قدمتها عمال بالفقرة 

وأوضح ممثل االحتاد الروسي أنه امتنع عـن التصـويت     
ألمــم املتحــدة شــهادة مــن جلنــة ا ألن ســري العمليــة ال يتضــمن  

للرصــد والتحقــق والتفتــيش يف مــا يتعلــق بــإغالق ملــف نــزع   
سالح العراق وألنه ال تـزال هنـاك أسـئلة بـدون أجوبـة تتعلـق       
مبصري األسلحة املوجودة يف العراق، مبا يف ذلك القـذائف الـيت   

أجوبـــة واضـــحة تتعلـــق القـــرار ال يـــوفر  مل تـــدمر. وأكـــد أن
ــار شــامل. ومل يع   ــرار هــذه   بوجــود أســلحة دم ــص الق كــس ن

  .  )١٨٦(الشواغل بشكل تام
  

__________ 

  .١٩و  ١٨حتان املرجع نفسه، الصف  )١٨٦(

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار   

 آب/ ١٠املعقــــــــــودة يف   ٥٧٢٩،يف جلســــــــــته 

    ٢٠٠٧  أغسطس

ــة    ــودة يف  ،٥٧٢٩يف اجللسـ ــطس  ١٠املعقـ آب/أغسـ
، وجــه الــرئيس (الكونغــو) انتبــاه الــس إىل مشــروع   ٢٠٠٧

اكيا، واململكـة املتحـدة،   قرار مقدم من إيطاليا، وبنما، وسـلوف 
. وحضــر األمــني العــام هــذه اجللســة.  )١٨٧(والواليــات املتحــدة

وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع بوصـفه       
)، الــذي قــام فيــه الــس جبملــة أمــور  ٢٠٠٧( ١٧٧٠القــرار 

  أنه: منها

ــدمي املســاعدة إىل      ي   ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي ق
  شهرا من تاريخ القرار؛   ١٢أخرى مدا  العراق لفترة

قـرر كــذلك أن يقـوم كــل مـن املمثــل اخلـاص لألمــني العــام     يو  
والبعثــة، بنــاء علــى طلــب حكومــة العــراق، بتقــدمي املشــورة والــدعم         
واملساعدة إىل العراق حكومة وشعبا لتحقيـق تقـدم يف احلـوار السياسـي     

ملســاعدة اإلنســانية، واملصــاحلة الوطنيــة؛ وتعزيــز ودعــم وتيســري تنســيق ا 
والتنسيق مع املـاحنني، وبنـاء القـدرات؛ وتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان        
  واإلصالح القضائي والقانوين من أجل تعزيز سيادة القانون يف العراق؛  

طلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل الـس يف غضـون   يو  
رز صــوب ثالثــة أشــهر، وكــل ثالثــة أشــهر بعــد ذلــك بشــأن التقــدم احملــ 

  الوفاء جبميع مسؤوليات البعثة.  

ــن        ــان كــل م ــرار، أدىل ببي ــاد مشــروع الق ــد اعتم وبع
األمني العـام، وممثلـو الصـني، وفرنسـا، وإندونيسـيا، وإيطاليـا،       
ــات      ــدة، والواليـ ــة املتحـ ــي، واململكـ ــاد الروسـ ــر، واالحتـ وقطـ

  املتحدة، وكذلك ممثل العراق.  

ذه الـــس ورحـــب األمـــني العـــام بـــالقرار الـــذي اختـــ  
لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق     بتجديد والية بعثة األمـم املتحـدة  

__________ 

)١٨٧(  S/2007/487.  
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سـوف تعمـل علـى زيـادة     وتعزيزهـا، وأكـد أن األمـم املتحـدة     
مــع حكومــة ‘‘ شــراكة وثيقــة’’ تتطلــع إىل العمــل يفدورهــا و

العــراق وشــعبه مــن أجــل تعزيــز املســاعدة الــيت تقــدمها لــه          
الوطنية واحلوار اإلقليمـي  جماالت شديدة األمهية كاملصاحلة  يف

  .  )١٨٨(وتقدمي املساعدات اإلنسانية وحقوق اإلنسان

وأعرب معظم املتكلمني عن قلقهم من احلالـة األمنيـة     
يف العراق، ورحبوا بتوسيع نطاق والية البعثة كما ينص علـى  

  ).  ٢٠٠٧( ١٧٧٠ذلك القرار 

وأشار ممثل الواليات املتحـدة إىل أن هـذا القـرار ميثـل       
الدور الذي تقوم بـه البعثـة يف    ة جديدة هامة من مراحلمرحل

مـن   العراق، ويوسع نطاق مشـاركة األمـم املتحـدة يف العـراق    
خالل تقدمي املساعدة واخلـربة إىل الشـعب العراقـي واحلكومـة     
العراقية يف ما يتعلق باملصـاحلة الوطنيـة، وبتعزيـز التفـاهم علـى      

، وحبشــد املـــوارد  املســتوى اإلقليمــي دعمــا لعمليـــة املصــاحلة    
ملساعدة العراقيني املتأثرين باألزمـة اإلنسـانية. وقـال إن القـرار     
أكد االعتقاد السائد على نطاق واسع بـأن مـا يقـع يف العـراق     
ليس له تداعيات اسـتراتيجية علـى املنطقـة فحسـب، بـل علـى       

  .)١٨٩(العامل بأسره

وشدد ممثل اململكة املتحـدة علـى أن الـس، بوصـفه       
ملسؤولية احملـددة عـن صـون السـلم واألمـن الـدوليني،       يتحمل ا

ــك املهــام     ــت تل ــهرب مــن مســؤولياته وإن كان ال ميكــن أن يت
صعبة. وعالوة على ذلك، أكـد أنـه ال يكفـي اختـاذ القـرارات      
ــدان       ــذ يف املي ــة التنفي ــل جيــب العمــل بغي ــات، ب وإصــدار البيان
وإحداث أثر حقيقي يف حيـاة النـاس مـن خـالل حتقيـق األمـن       

__________ 

)١٨٨(  S/PV.5729 ٣، الصفحة.  

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٩(

السالم. وشدد أيضا على أن ذلك يتطلب إحراز تقـدم مـواز   و
  .  )١٩٠(على املسارين السياسي واالقتصادي

ــة        ــى مســؤولية حكوم ــل فرنســا الضــوء عل وســلط ممث
العراق عن محاية السكان املتضـررين، وكـذلك األمـم املتحـدة     

ــا   ــرتبطني ــوظفني امل ــة    )١٩١(وامل ــى أمهي ــل قطــر عل . وشــدد ممث
) بتعـاون وثيـق مـع    ٢٠٠٧( ١٧٧٠ر العمل علـى تنفيـذ القـرا   

العراق ودون إخالل باملسؤولية اليت ال تزال على عـاتق قـوات   
التحالف املوجودة يف العراق، واليت ال تزال عليها مسـؤوليات  
لضمان األمن واالستقرار حبكـم القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك      

  .)١٩٢(١٩اتفاقية جنيف الرابعة(

ــاذ      ــراق باختـ ــل العـ ــا رحـــب ممثـ ــرار وبينمـ  ١٧٧٠القـ

)، أكد أن بلده يسعى إىل اجتياز العديد من العقبـات  ٢٠٠٧(
اليت يواجهها. ويف ما يتعلق باالستقرار اإلقليمـي، أعـرب عـن    

مات مـن  االبلدان ااورة واتمع الدويل التز علىاعتقاده بأن 
حيث مساعدة العراق على مكافحة اإلرهاب، وحتقيـق األمـن   

ــا   ــذ مشـ ــتقرار، وتنفيـ ــدي   واالسـ ــار، والتصـ ــادة اإلعمـ ريع إعـ
ــر  للتحــديات اإلنســانية. و  ــدرج   بينمــا أق ــأن هــذه املســائل تن ب

ضمن املسؤوليات الوطنية، فقد شدد على أن حكومته حباجـة  
ــذلك شــجع       ــة. ول ــثَّالً يف البعث ــدويل مم ــع ال إىل مســاعدة اتم
العراق البعثـةَ علـى االضـطالع بـدور نشـط يف املسـاعدة علـى        

رة ومسـتقرة تعـيش يف سـالم مـع نفسـها ومـع       بناء دولة مزدهـ 
  .)١٩٣(العامل

  
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٠(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩١(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٢(

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٣(
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املعقـودة   ،٥٧٦٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٩يف 

تشــــــــرين  ١٩املعقــــــــودة يف  ،٥٧٦٣يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

ــوبر  ١٥األمــني العــام املــؤرخ   عــن  ٢٠٠٧ تشــرين األول/أكت
. واسـتمع  )١٩٤(بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق    

الس إىل إحاطتني إعالميتني مقدمتني من وكيل األمني العـام  
للشؤون السياسية، ومن ممثـل الواليـات املتحـدة، الـذي تكلـم      

ــيات  ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــم القـ ــاء )١٩٥(باسـ ــع أعضـ . وأدىل مجيـ
  انات أثناء اجللسة.  الس وكذلك ممثل العراق ببي

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أنــه رغــم اهلجمــات     
اليومية واستمرار ارتفاع معدالت التشرد واجلمـود السياسـي،   
فقد الحت بعض املؤشرات اإلجيابيـة يف شـهر أيلول/سـبتمرب،    

ــى مســتوى اإلصــابات يف صــفوف      إذ طــرأ اخنفــاض كــبري عل
رباعيــا مــع األحــزاب  العــراقيني. ووطّــد رئــيس الــوزراء حتالفــا

ــان، كمــــا تواصــــلت    ــة الرئيســــية يف الربملــ الشــــيعية والكرديــ
لعمليــة بالنســبة املناقشــات بشــأن تشــريع لــه أمهيــة مركزيــة      

املصــاحلة الوطنيــة. وأشــار األمــني العــام كــذلك إىل أنــه قــد مت   
توقيع اتفاق مركز البعثة بـني األمـم املتحـدة وحكومـة العـراق      

املــادة الثانيــة عشــرة مــن  ذكــر أن . و٢٠٠٥يف حزيران/يونيــه 
ــاق  ــنص االتفـ ــادل   تـ ــاريخ تبـ ــاذ يف تـ ــز النفـ ــه حيـ ــى دخولـ علـ

املــذكرتني بــني الطــرفني مبــا يؤكــد إقــرار االتفــاق مــن قبــل         
ــدمي      ــرغم مــن تق ــى ال ــهما. وعل الســلطتني املختصــتني لكــل من

__________ 

)١٩٤(  S/2007/608 مــالفقرة ، التقريــر األول املقــد مــن القــرار  ٦عمــال ب
٢٠٠٧( ١٧٧٠.(  

ــرا   )١٩٥( ــب القــــــ ) ٢٠٠٥( ١٦٣٧) و ٢٠٠٤( ١٥٤٦رات مبوجــــــ
  ).٢٠٠٦( ١٧٢٣ و

حكومـة العـراق    فـإن ، ٢٠٠٥األمم املتحـدة مـذكرا يف عـام    
  تسلِّم املذكرة.    ق بعد، وملعملية التصديتستكمل  مل

ــأن شــهر أيلول/ســبتمرب        ــام ب ــل األمــني الع ــاد وكي وأف
شهد وقـوع أقـل عـدد مـن اخلسـائر البشـرية العراقيـة يف ذلـك         
العــام. ويبـــدو أن وقـــف إطـــالق النـــار الـــذي أعلنتـــه إحـــدى  
امليليشـــيات واالتفـــاق الـــذي مت التوصـــل إليـــه مـــع جممـــوعتني 

لقوة املتعددة اجلنسـيات وقـوات   أخريني، واجلهود اليت بذلتها ا
األمن العراقية، قـد أسـهمت مجيعـا يف هـذه النتيجـة. وقـال إن       
هـــذه األحـــداث مثلـــت فرصـــة سياســـية لتحويـــل التطـــورات  

ــة     -العســكرية  ــق املصــاحلة الوطني السياســية إىل أســاس لتحقي
  الواسعة.  

ــرار       ــام إىل أن القـ ــني العـ ــل األمـ ــار وكيـ  ١٧٧٠وأشـ

ــز  ٢٠٠٧( ــوخى تعزي ــد ت ــم املتحــدة يف مســاعدة    ) ق دور األم
حكومة العراق يف تشجيع املشاركة البنـاءة للبلـدان اإلقليميـة.    
وأكــد أن االجتمــاع الرفيــع املســتوى الــذي استضــافه األمــني    

ســبتمرب، واحلــوار  أيلــول/ ٢٢العــام ورئــيس وزراء العــراق يف 
اإلقليمي الذي بدأ يف شرم الشيخ، يندرجان ضمن التطـورات  

  املشجعة.  

وشــدد علــى أنــه مــن األمهيــة مبكــان، أوال، أن يفســح   
لألمم املتحدة اال السياسي واإلنسـاين الـالزم لتنفيـذ الواليـة     
اجلديـدة، وثانيـا، محايـة واحتـرام قـدرة املنظمـة علـى االتصـال         
مع مجيـع اجلوانـب. ونظـرا للواليـة اجلديـدة يف العـراق، ناشـد        

يـة وسـوقية إضـافية.    الدول األعضاء أن تقدم للبعثـة مـوارد مال  
وأكد وكيل األمني العام أن ما يـثري القلـق بصـورة مباشـرة يف     
هــذا الشــأن هــو مركــز الصــندوق االســتئماين املنشــأ لــدعم        
الكيان املتميز الـذي يـوفر احلمايـة لألمـم املتحـدة وفقـا للقـرار        

)، وهو سيكون مطلوبا على األقل حـىت عـام   ٢٠٠٤( ١٥٤٦
د الشهر املقبـل،  ستنفَئماين سي. غري أن الصندوق االست٢٠٠٨
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وبدون تقدمي مساعدة مالية عاجلـة، فـإن قـدرة األمـم املتحـدة      
  .)١٩٦(على العمل يف العراق ميكن أن تتعرقل بشكل كبري

وأبلغ ممثل الواليات املتحدة أن املكاسب األمنيـة الـيت     
، مكنـت جملسـي احملـافظتني    حتققت يف حمـافظيت األنبـار وديـايل   

ات منتظمة، ممـا أدى بـدوره إىل إحـراز تقـدم     من عقد اجتماع
يف إعادة اخلدمات وتطوير االقتصاد وتنفيذ ميزانية احملـافظتني.  
وشدد على أنه بعد أن بدأ العراقيون حيشدون صـفوفهم لطـرد   

القاعدة واملتطرفني من جمتمعام احملليـة، شـهدت   تنظيم قوات 
ــايل   ــن دي ــار وأجــزاء م ــادي   األنب ــري ع ــدما غ ــوى تق ــى  ونين عل

املســـتوى األمـــين خـــالل األشـــهر الســـبعة املاضـــية. وقـــال إن  
أنباري علـى قـوائم    ٢١ ٠٠٠حكومة العراق قد أدرجت حنو 

ــى الصــعيدين       ــراق عل ــى أن مشــاركة الع الشــرطة. وشــدد عل
ــرار     ــدويل واإلقليمــي آخــذة يف التحســن، وبفضــل اختــاذ الق ال

 التفــاق)، أُحــرز تقــدم أيضــا علــى مســتوى ا ٢٠٠٧( ١٧٧٠
أن مجهوريـة إيـران   أعـرب عـن أسـفه مـن     يل مع العراق. والدو

تزعم أا تدعم العراق، فهـي تقـدم معونـة    رغم أا اإلسالمية 
فتاكة لكل من مقاتلي الشيعة والسنة املتطرفني داخل العـراق.  
وواصـــلت اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية تـــوفري املـــالذ اآلمـــن  

ــولني     ــون كمم ــذين يعمل ــام الســابق، ال رئيســيني  لعناصــر النظ
  وقادة للتمرد.  

وأفاد ممثل الواليات املتحدة بأنـه يف مـا يتعلـق باحلالـة       
الزيادة يف قـوام القـوة املتعـددة اجلنسـيات الـيت      األمنية، منحت 
تمعـات احملليـة   ا )٢٠٠٧طفرة عـام  ( ٢٠٠٧حدثت يف عام 

ــة      ــى هزمي ــوة عل ــة للعمــل مــع الق ــة الالزم تنظــيم احملاصــرة الثق
رفني الذين ميارسون العنف. وقد اخنفـض العـدد   القاعدة واملتط

، ٢٠٠٧اإلمجايل للحوادث األمنيـة ولوفيـات املـدنيني يف عـام     
ــداد    ــم أن هــذه األع ــري مقبولــة.     ظلــترغ ــد مســتويات غ عن

__________ 

)١٩٦(  S/PV.5763 ٥-٢، الصفحات.  

ــتم        ــك ي ــم أن ذل ــا، رغ ــة منوه ــن العراقي ــوات األم وواصــلت ق
وسط خماوف مسـتمرة بشـأن امليـول الطائفيـة لـبعض العناصـر       

وقد طبقت القـوة املتعـددة اجلنسـيات ممارسـات     بني صفوفها. 
ملكافحة التمرد شـددت فيهـا علـى أمهيـة أن تعـيش الوحـدات       
يف وســـط مـــن تقـــوم بتأمينـــهم، وبنـــاء علـــى ذلـــك، أنشـــئت  
ــددة     ــوة املتعـ ــديرها القـ ــيت تـ ــة الـ ــز األمنيـ ــن املراكـ عشـــرات مـ
اجلنسيات والقوات العراقية، يف بغـداد وغريهـا مـن املنـاطق يف     

  .)١٩٧(اء العراقخمتلف أرج

وأعرب معظم املتكلمني عن قلقهـم البـالغ إزاء احلالـة      
اإلنسانية وحالة حقـوق اإلنسـان وحـاالت التشـريد يف البلـد.      
وأعرب العديد من املتكلمني عن تأييدهم القـوي لتوسـيع دور   
األمــم املتحــدة يف العــراق ورحبــوا باملبــادرات األخــرية الراميــة  

للبلـدان اـاورة والـدول األخـرى      إىل تشجيع املشاركة البناءة
يف املنطقـــة. وشـــدد بعـــض املمـــثلني علـــى احلاجـــة امللحـــة إىل 
ــرا إىل     ــة، نظـ ــة اخلاصـ ــركات األمنيـ ــاملني يف الشـ ــاءلة العـ مسـ
األحداث اليت وقعـت مـؤخرا والـيت أسـفرت عـن إصـابات يف       
صفوف املدنيني خالل عمليـات مسـلحة شـاركت فيهـا تلـك      

حتـاد الروسـي علـى ضـرورة حـل      . وشدد ممثل اال)١٩٨(اجلهات
ــوك     ــتقبل كركــ ــة مبســ ــة املتعلقــ ــية احلساســ ــائل السياســ املســ

ــة    ــى احلــدود العراقي ــوترات عل ــد    - والت ــاد تأكي ــة، وأع التركي
ضـــرورة وضـــع جـــدول زمـــين النســـحاب القـــوة املتعـــددة       
اجلنسيات من العـراق؛ وشـدد أيضـا علـى حـق األمـم املتحـدة        

علـــة املعنيـــة يف  يف التواصـــل حبريـــة مـــع مجيـــع اجلهـــات الفا    
. وشدد ممثل إيطاليا على أن األمـم املتحـدة مؤهلـة    )١٩٩(العراق

__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٧(

ــفحة     )١٩٨( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٨املرجـ ــر)؛ والصـ ــريو)؛  ١٠(قطـ (بـ
  (جنوب أفريقيا). ١٩والصفحة 

  .٩الصفحة  املرجع نفسه،  )١٩٩(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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بصورة فريدة ألن حتدد ااالت التوفيقيـة الـيت ميكنـها معاجلـة     
الشـــواغل املشـــروعة للمشـــاركني يف العمليـــة السياســـية، وأن  

  .)٢٠٠(‘‘متكني املنظمة من القيام بذلك أمر يعود إلينا مجيعا’’

اق إىل بعض التطورات اإلجيابيـة فيمـا   وأشار ممثل العر  
ــراق؛      ــة الع ــيت تواجههــا حكوم ــق بالتحــديات الرئيســية ال يتعل
حيـــث اخنفضـــت مســـتويات األنشـــطة اإلرهابيـــة، ومت تعزيـــز  
خطـط إعـادة البنـاء واالســتثمار. وقـد اكتمـل إعـداد مشــروع       
قانون جديد بشـأن املسـاءلة والعدالـة ومتـت إحالتـه إىل جملـس       

قــانون اجتثــاث البعــث. وأعيــد عشــرات   النــواب كبــديل عــن
اآلالف مــن مــوظفي احلكومــة الســابقة إىل وظــائفهم الســابقة   
بصرف النظر عن انتمائهم السياسي. وسعت حكومة العـراق  
جاهدة لتهيئة الظروف املالئمة لعودة الالجئني والنـازحني إىل  
ديارهم. وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان، أعرب ممثل العراق عـن  

ؤية بوادر إجيابية يف تقرير األمـني العـام عـن التعـاون     سروره لر
مــع الســلطات العراقيــة، وأكــد أنــه يرجــو أن حتقــق الزيــارة        
الوشــيكة للمقــرر اخلــاص املعــين مبســألة التعــذيب وغــريه مــن     
ــة    ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ضــروب املعاملــة أو العقوب

ــة يف      ــائج إجيابي ــوق اإلنســان نت ــس حق ــابع ل ــز  الت جمــال تعزي
العــراق. وأكــد جمــددا أن العــراق  ومحايــة حقــوق اإلنســان يف  

زال يــرزح حتــت األعبــاء الثقيلــة لتعويضــات الكويــت عــن   مــا
ــا مــن قبــل نظــام صــدام، ووجــه االنتبــاه إىل الطلبــات        غزوه

العــراق لتعليــق هــذه املــدفوعات  الســابقة الــيت قدمتــها حكومــة
ــه ا   أو ــه  تقليصــها إىل مســتوى ميكــن أن يتحمل ــراق يف حالت لع

  .)٢٠١(الراهنة

  
__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(

  .٢٨-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠١(

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٩٠القرار   

 كـانون األول/  ١٨املعقـودة يف   ٥٨٠٨يف جلسـته  

  ٢٠٠٧ديسمرب 

كــــــــانون  ١٨املعقــــــــودة يف  ،٥٨٠٨يف اجللســــــــة   
، وجــه الــرئيس (إيطاليــا) انتبــاه الــس ٢٠٠٧األول/ديســمرب 

ــن ســلوفاكيا، واملم    ــدم م ــرار مق لكــة املتحــدة،  إىل مشــروع ق
ــات املتحــــدة  ــو العــــراق، واالحتــــاد   )٢٠٢(والواليــ . وأدىل ممثلــ

الروسي، واململكة املتحـدة، والواليـات املتحـدة ببيانـات أثنـاء      
ــس إىل إحاطــة    ــة اجللســة. واســتمع ال ــني  إعالمي ــدمها األم ق

العــام املســاعد واملراقــب املــايل، بوصــفه ممثــل األمــني العــام يف   
  املراقبة.  الس الدويل للمشورة و

ــام      ــني الع ــدويل  املســاعد وأشــار األم ــس ال إىل أن ال
لإلشـــراف علـــى مراجعـــة  للمشـــورة واملراقبـــة، بوصـــفه هيئـــة

حسابات صندوق التنمية للعراق، أُنشئ لينفـذ الواليـة احملـددة    
)، وجــرى متديــد تلــك ٢٠٠٣( ١٤٨٣يف قــرار جملــس األمــن 

ـــ  ــة الحقـــ ــرارات  الواليــــ ــب القــــ )، ٢٠٠٤( ١٥٤٦ا مبوجــــ
ــد أُنشــــــــئ  ٢٠٠٦( ١٧٢٣) و ٢٠٠٥( ١٦٣٧ و ). ولقــــــ

)، ٢٠٠٣( ١٤٨٣مبوجــب القــرار  للعــراق صــندوق التنميــة  
ــنفط مــن العــراق،      ــدات مبيعــات صــادرات ال ــه عائ ــودع في وت
فضال عـن األرصـدة املنقولـة مـن برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء         
التابع لألمم املتحدة، ومن األرصدة العراقية امـدة األخـرى.   

الــس يف ضــمان اســتخدام الصــندوق بصــورة      وقــد أســهم 
شفافة، ملا فيه مصلحة شعب العـراق، ويف أن تتوافـق مبيعـات    
صـــادرات الـــنفط، واملنتجـــات النفطيـــة والغـــاز الطبيعـــي مـــن  

  العراق مع أفضل ممارسات األسواق الدولية.  
__________ 

)٢٠٢(  S/2007/738.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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الضوء على االستنتاجات املساعد وسلّط األمني العام   
إليها واملتعلقة مبواطن ضـعف ضـوابط    الرئيسية اليت مت التوصل

عائدات النفط. وقد مشلت مواطن الضـعف هـذه عـدم وجـود     
ــنفط ويف    نظــام لقيــاس كميــات الــنفط املوجــودة يف حقــول ال
مرافق التخزين واملصايف، واستخدام عمليات املقايضة، وعـدم  
كفايــة الرقابــة الــيت ختضــع هلــا النفقــات، وعــدم إدخــال بعــض  

ــة،   ــها، إىل حســابات الصــندوق،   املــوارد النفطي ــتم ريب ــيت ي ال
فضال عن بعـض املمارسـات التعاقديـة، مبـا ذلـك االسـتثناءات       

ــا أن جملـــس   مـــن ا ــر أيضـ ــادة. وذكـ ــرائية املعتـ ــراءات الشـ إلجـ
الوزراء العراقي أنشأ جلنة من اخلرباء املـاليني للتحضـري للوقـت    
الــذي ســيتعني فيــه علــى حكومــة العــراق القيــام مبهــام الــس   

دويل للمشورة واملراقبة. وقد عملت اللجنـة جنبـا إىل جنـب    ال
لــــى املراجعــــة املؤقتــــة حلســــابات  مــــع الــــس لإلشــــراف ع

  .  )٢٠٣(٢٠٠٧  عام

وذكّر ممثل االحتاد الروسي بأن جملس األمن مل ينشـئ    
الس الـدويل للمشـورة واملراقبـة،     والالتنمية للعراق صندوق 

ــى تي   ــة أمــور، عل ــهما عمــال، يف مجل ــرارات  ولكن ــذ ق ســري تنفي
الــس، وأعــرب عــن أســفه ألن جملــس األمــن مل يتلــق تقــارير  

ــه     ــذ حزيران/يوني ــذه املســألة من ــن  ٢٠٠٦عــن ه ــرب ع . وأع
تأييــد وفـــده القـــوي لالســـتماع إىل إحاطـــة إعالميـــة يقـــدمها  
الصندوق يف واشنطن، وحث األمني العام املساعد علـى اختـاذ   

  .  )٢٠٤(حاطةاخلطوات الالزمة لتنظيم تقدمي هذه اإل

مث انتقل الس للتصويت على مشروع القرار؛ الـذي    
)، والـذي قـام   ٢٠٠٧( ١٧٩٠اعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

فيه الس، متصرفاً مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق، جبملـة    
  أنه: أمور منها

__________ 

)٢٠٣(  S/PV.5808 ٤-٢، الصفحات.  

  .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٤(

الحــظ أن وجــود القــوة املتعــددة اجلنســيات يف العــراق جــاء    ي  
ــن حكومــ    ــب م ــى طل ــاء عل ــراق، وبن ــويض   يؤة الع ــد التف ــن جدي كــد م

  واليتها؛  قرر متديدياملمنوح للقوة املتعددة اجلنسيات، و

قرر استعراض والية القوة املتعددة اجلنسـيات عنـدما تطلـب    يو  
ــك أو يف  ــراق ذلـــ ــة العـــ ــاوز   حكومـــ ــد ال يتجـــ ــران/ ١٥موعـــ  حزيـــ

علن أنه سينهي هذه الوالية يف وقـت أقـرب إذا طلبـت    ي، و٢٠٠٨ يونيه
  حكومة العراق ذلك؛  منه 

ــام القــرار بشــأن إيــداع العائــدات يف      يو   ــرر اســتعراض أحك ق
صــندوق التنميــة للعــراق وبشــأن دور الــس الــدويل للمشــورة واملراقبــة 

حكومـة   ) عندما تطلـب ٢٠٠٣( ١٤٨٣من القرار  ٢٢وأحكام الفقرة 
  ؛  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٥يتجاوز   العراق ذلك أو يف موعد ال

اصل الواليات املتحدة، نيابة عـن القـوة املتعـددة    طلب أن تويو  
اجلنسيات، تقدمي تقريـر فصـلي إىل الـس عمـا تبذلـه القـوة مـن جهـود         

  وما حترزه من تقدم.  

ــة      ــالة مؤرخـ ــرار رسـ ــذلك القـ ــانون  ٧وأُرفقـــت بـ كـ
مـــن رئـــيس وزراء العـــراق ورســـالة     ٢٠٠٧األول/ديســـمرب 

ــة  ــمرب   ١٠مؤرخــ ــانون األول/ديســ ــرة  ٢٠٠٧كــ ــن وزيــ  مــ
خارجيـة الواليـات املتحـدة، وكانـت الرسـالتان موجهتــان إىل      

  رئيس جملس األمن.  

ورحب ممثل الواليات املتحدة بقرار الس باإلمجـاع    
أن يدعم الطلب الذي تقدمت بـه حكومـة العـراق للمحافظـة     
على الزخم احلايل ولتجديـد واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات.      

اعتــراف اتمــع الــدويل وقــال إنــه يــرى أن التصــويت عكــس  
بأمهيـــة دعـــم اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا العـــراق مـــن أجـــل إرســـاء   
دميقراطيــة مســتقرة وســلمية. وبينمــا دعــا القــادة العــراقيني إىل  
إحراز تقدم يف ما يتعلق باملصاحلة الوطنية، أعـاد تأكيـد التـزام    
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ــق      ــى حتقيـ ــراق علـ ــة العـ ــاعدة حكومـ ــدة مبسـ ــات املتحـ الواليـ
  .)٢٠٥(لنفسها األهداف اليت وضعتها

 ١٧٩٠وشــدد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى أن القــرار    

ــت    ٢٠٠٧( ــتمس، يف أي وق ــراق أن تل ــة الع ) يضــمن حلكوم
من األوقات، إعادة النظـر يف واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات      
أو إاء هذه الوالية. وأبلـغ الـس بـأن املسـؤولية األمنيـة عـن       

انت سابقا حتـت سـيطرة   البصرة، وهي احملافظة األخرية اليت ك
اململكــة املتحــدة، نقلــت إىل الســيطرة العراقيــة. وأشــار إىل أن  
قــوات حكومتــه ستواصــل العمــل مضــطلعة بــدور املراقــب،       
وبتقــــدمي التــــدريب والتوجيــــه واملشــــورة يف املســــتقبل، مــــع 
االحتفاظ بالقدرة على التدخل من جديد لـدعم قـوات األمـن    

  .)٢٠٦(االقتضاء  العراقية، عند

دد ممثــل العــراق علــى التطــورات اإلجيابيــة الــيت      وشــ  
شــهدها بلــده يف األشــهر القليلــة املاضــية، مبــا يف ذلــك اعتمــاد  
دستور دائم ودميقراطي، وإنشاء مؤسسات قانونيـة، وتشـكيل   
حكومة وحدة وطنية تضـم مجيـع األحـزاب السياسـية. وذكـر      
أن حكومتـــه واصـــلت جهودهـــا لتحقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة، 

طاق املشاركة السياسية، واحتـرام حقـوق اإلنسـان،    وتوسيع ن
وحتقيــق النمــو االقتصــادي املســتدام، مبــا يف ذلــك عــن طريــق    

الدويل مـع العـراق. ويف الوقـت الـذي أكـد فيـه        تفاقتنفيذ اال
ــوات     ــب القـ ــيات، إىل جانـ ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــة دور القـ أمهيـ

ل األمـن  الوطنية العراقية، يف اإلسهام يف اجلهود املبذولة إلحال
وسيادة القانون، طلب ممثل العراق إىل جملـس األمـن النظـر يف    

ــد واليــة القــوة امل   تعــددة اجلنســيات، وذلــك علــى ضــوء     متدي
حققــه العــراق مــن منجــزات علــى مــدى الســنوات القليلــة   مــا

أجنـزه   املاضية، وهي تعزيـز قـدرات جيشـه وقواتـه األمنيـة ومـا      
__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٥(

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٦(

ــة وا    ــاالت األمنيـــ ــبرية يف اـــ ــات كـــ ــن جناحـــ ــية مـــ لسياســـ
ــدم إعــادة النظــر يف دور      ــد اقتضــى هــذا التق واالقتصــادية. وق
القوة املتعددة اجلنسيات وصالحيتها مـن أجـل حتقيـق التـوازن     
بني احلاجة إىل متديد والية هذه القوة ملرة واحدة أخـرية وبـني   

  األمين.    التقدم الذي أجنزه العراق يف اال

حكومـة   وقال أيضـا إنـه مـن الضـروري أيضـا معاملـة        
العراق بوصفها حكومة دولة مستقلة وكاملة السـيادة. وذكـر   

) علـى أن يكـون   ٢٠٠٧( ١٧٩٠أن حكومته رحبت بالقرار 
مفهوما أن مهام جتنيد اجلـيش العراقـي وقـوات األمـن العراقيـة      

  وتدريبها وجتهيزها هي مسؤولية حكومة العراق.  

ــالقرار        ــت ب ــراق رحب ــة الع ــأن حكوم ــاد كــذلك ب وأف
) على أن يكون مفهومـا أنـه التمديـد األخـري     ٢٠٠٧( ١٧٩٠

ــة القــوة املتعــددة اجل   نســيات، وهــي تتوقــع يف املســتقبل    لوالي
يـــتمكن الـــس مـــن التعامـــل مـــع احلالـــة يف العـــراق دون   أن

احلاجة إىل اختاذ إجـراءات مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق       
  األمم املتحدة.  

وبـرامج إعـادة    وبينما شدد على أمهية الربامج اإلمنائية  
اإلعمــار، أكــد ممثــل العــراق أنــه ينبغــي إعفــاء بلــده مــن تركــة  
ــذه        ــة املرتبطــة ــاء املالي ــن األعب النظــام الســابق وأن يتحــرر م
التركــة. ويف هــذا الصــدد، حــث الــس علــى إعــادة النظــر يف 

املتعلقــة بصــندوق تعويضــات الكويــت مــن أجــل   )٢٠٧(قراراتــه
 املائـة مــن عائـدات العــراق   يف ٥خفـض النســبة احلاليـة البالغــة   

ــيت   ــنفط الــ ــن الــ ــى   مــ ــندوق إىل أقصــ ــك الصــ ــودع يف ذلــ تــ
  .)٢٠٨(ممكن  حد

__________ 

ــالة املؤرخــة     )٢٠٧( ــانون األو ٧انظــر أيضــا الرس  ٢٠٠٧ل/ديســمرب ك
)، ٢٠٠٧( ١٧٩٠املوجهـــة مـــن رئـــيس وزراء العـــراق (القـــرار 

  املرفق األول).

)٢٠٨(  S/PV.5808 ١٠-٦، الصفحات.  
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  املسائل املواضيعية
  

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون  - ٣٦
١٩٩١اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

)١(
  

  
حملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ا

ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا 
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات 

  كانون الثاين/يناير  ١أراضي الدول ااورة بني املماثلة املرتكبة يف 

١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١و 
)١(  

__________ 

قررات التقنية واإلجرائية املتخذة يف إطار البندين املتصـلني بـاحملكمتني الـدوليتني ليوغوسـالفيا     لالطالع على امل  )١(  
دعني العــامني، وانتخــاب القضــاة، ومتديــد واليــات القضــاة الــدائمني  الســابقة وروانــدا، مبــا يف ذلــك تعــيني املــ

 .والقضاة املخصصني، انظر الفصل اخلامس، اجلزء األول، الفرع دال

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٣٤القرار   

 آذار/ ٢٦ املعقــــــــــودة يف ،٤٩٣٥يف جلســــــــــته 

  ٢٠٠٤  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٦املعقـــــودة يف  ،٤٩٣٥يف اجللســـــة   
إىل مشـروع  ، وجه الرئيس (فرنسا) انتباه جملس األمن ٢٠٠٤

ــرار ــرار   )٢(ق )، ٢٠٠٤( ١٥٣٤؛ اعتمــد باإلمجــاع بوصــفه الق
  :أنه فيه الس جبملة أمور منها  قام  وقد

د تأكيـــد ضـــرورة حماكمـــة األشـــخاص الـــذين أصـــدرت  يـــعي  
كـرر طلبـه   ياحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة قرارات اـام حبقهـم، و  

، وكرواتيـا، والبوسـنة   إىل مجيع الدول، ال سـيما صـربيا واجلبـل األسـود    
ــك، أن      ــنة واهلرسـ ــل البوسـ ــكا داخـ ــة صربسـ ــك، وإىل مجهوريـ واهلرسـ
تكثف تعاوا مع احملكمة وتقدم إليهـا كـل املسـاعدة الالزمـة، ال سـيما      
فيما يتعلق بتسـليم رادوفـان كـارادزيتش وراتكـو مالديـتش، فضـال عـن        

__________ 

  )٢(  S/2004/232. 

  )٢(  S/2004/232. 

أنـــيت غوتوفينـــا، ومجيـــع األشـــخاص اآلخـــرين الـــذين صـــدرت حبقهـــم  
مجيــع األشــخاص الطلقــاء الــذين أصــدرت تلــك   يــدعوارات اــام، وقــر

  احملكمة حبقهم قرارات اام أن يسلموا أنفسهم إليها؛

طلب إىل كل من احملكمتني أن تقـدم إىل الـس، يف موعـد    يو  
ــه  ــايو  ٣١غايت ــك، تقييمــات      ٢٠٠٤أيار/م ــتة أشــهر بعــد ذل وكــل س

تفصـيل التقـدم احملـرز حنـو     يعدها رئيس احملكمـة ومـدعيها العـام حتـدد بال    
  حتقيق استراتيجية اإلجناز للمحكمة؛

علــن تصــميمه علــى اســـتعراض احلالــة والتأكــد، يف ضـــوء      وي  
التقييمــات الــيت ســترد، مــن إمكــان الوفــاء بــاألطر الزمنيــة احملــددة يف         

  ).٢٠٠٣(  ١٥٠٣استراتيجييت اإلجناز، اليت أيدها القرار 
  

املعقـودة   ،٤٩٩٩املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩يف 

ــة    ــودة يف  ،٤٩٩٩يف اجللسـ ــه  ٢٩املعقـ حزيران/يونيـ
جـدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة      ، أدرج جملس األمن يف٢٠٠٤
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موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة  ٢٠٠٤أيار/مـــايو  ٢١
ــابقة  ــة  )٣(ليوغوســالفيا الس ــالة مؤرخ نيســان/أبريل  ٣٠، ورس

، )٤(ة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا   موجهة من رئيس احملكم ٢٠٠٤
تان بالتفصــــــيل، عمــــــال بــــــالقرار وقــــــد حــــــددت الرســــــال

)، التقدم الذي أحرزتـه احملكمتـان حنـو تنفيـذ     ٢٠٠٤( ١٥٣٤
اإلجنــاز اخلاصـة بكــل منــهما، مبـا يف ذلــك التــدابري    ةاسـتراتيجي 

بري الـــيت ال يـــزال الـــيت اختـــذت لتنفيـــذ االســـتراتيجيتني والتـــدا 
  اختاذها.  يتعني

ــس،     وأ   ــع أعضــاء ال ــات مجي ــاء اجللســة، أدىل ببيان ثن
ــدا،    ــا، وروان ــي البوســنة واهلرســك، وكرواتي باإلضــافة إىل ممثل
وصربيا واجلبل األسود. واستمع الس أيضا إىل بيانـات أدىل  

  ا رئيسا كلتا احملكمتني ومدعيهما العامني.

وأشار رئيس احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة يف     
الـيت قـدمها إىل أنـه يف القضـايا الـيت تشـمل        اإلعالمية طةاإلحا
اكمـــات، أو أـــا جتـــري   احملمتـــهما، أكملـــت احملكمـــة    ٥٩

ــة اإلقــرارات بالــذنب، إجــراءات    حماكمــات، أو تتبــع، يف حال
قضـية يف   ١٧متـهما آخـرين يف    ٣٣إصدار األحكام. ويوجد 

ــرام     انتظــار احملاكمــة. وأفــاد بأنــه للمســاعدة علــى ضــمان احت
املواعيد النهائية الستراتيجية اإلجناز، اختذت احملكمة خطـوات  
إضافية، تشمل تعديل القواعد اإلجرائية وقواعـد اإلثبـات الـيت    
تتبعها احملكمة للسماح، يف مجلة أمور، بإحالـة قضـايا متـهمني    
مــن الرتــب املتوســطة والــدنيا إىل الســلطات القضــائية الوطنيــة  

دة عــاقلك. ومل تعــد هــذه اللــذ كــاف “لــديها اســتعداد”الــيت 
الـدول   تقتصر على الدول اليت ألقي القبض على املتهم فيها أو

اليت يزعم أنه مت اقتراف اجلرمية فيها، بل ميكن أن تنطبق أيضـا  
على دول أخرى لديها الوالية القضائية، وتتـوفر لـديها الرغبـة    

__________ 

  )٣(  S/2004/420. 

  )٤(  S/2004/341. 

ويتوفر لديها االستعداد لقبـول تلـك القضـايا. وشـدد علـى أن      
اإلحاالت ال ميكن أن تـتم إال إذا تيقنـت احملكمـة مـن أن      هذه

إجـراءات احملاكمـات، ومرافـق االحتجـاز، ومعاملـة احملتجـزين       
احملكمة ملتزمـة بـدعم    أن تستويف املعايري الدولية السارية. ومع

ــع     ــرب يف مجيـ ــي احلـ ــداقية رمـ ــات ذات مصـ ــراء حماكمـ إجـ
ــربيا    دول ــا وصـ ــإن كرواتيـ ــابقة، فـ ــالفيا السـ ــل  يوغوسـ واجلبـ

ــا هــذه   ــايري. وأكــد أن احملكمــة   األســود ال تســتوفيان حالي املع
قادرة على حماكمـة مجيـع املتـهمني احملتجـزين حاليـا قبـل ايـة        

، وميكــن تعزيــز هــذه القــدرة إذا أقــر الــبعض مــن   ٢٠٠٨ عــام
حيلـوا إىل السـلطات القضـائية    أُ إذا هؤالء املتـهمني بالـذنب أو  
دابري الالزمـة لـتمكني احملكمـة مـن     الوطنية. أما فيما يتعلق بالتـ 

احلفاظ على مستوى إنتاجيتها وحتسينه، فشدد رئيس احملكمـة  
على أنه ينبغي إيالء اهتمـام خـاص النتخـاب القضـاة، وتعـيني      

  املوظفني، والتعاون مع الدول األعضاء.

 وأوضــح كــذلك بــأن تــأخر الــدول األعضــاء يف دفــع    
يف أيار/مـــايو  “جتميـــد التوظيـــف ”قـــد أدى إىل  اشـــتراكاا

ــد يــؤدي  ٢٠٠٤ إىل اضــطرار احملكمــة إىل تأجيــل   ذلــك ، وق
احملاكمات أو تعليقهـا أو وقفهـا. ولـذلك، ناشـد مجيـع الـدول       

بـدفع أنصـبتها املقـررة فـورا.      تأخرة يف دفع اشتراكاا القيامامل
وحــذّر مــن أنــه يف حالــة عــدم إعــادة انتخــاب بعــض القضــاة    

ــدائمني يف ــة جديــ   ال ــة لوالي ــن  احملكم ــداء م تشــرين  ١٧دة ابت
، فال ميكن تفـادي تعطّـل عمـل احملكمـة.     ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

ــإجراء    وأوضـــح أن األمـــني العـــام قـــد وافـــق علـــى اقتراحـــه بـ
، بـدال مــن  ٢٠٠٤تشـرين الثــاين/نوفمرب   انتخابـات القضــاة يف 

كما كان مقـررا مـن قبـل. وسـيتيح ذلـك       ٢٠٠٥آذار/مارس 
لقضـــاة املنتخـــبني حـــديثا، إســـناد القضـــايا األطـــول مـــدة إىل ا

وسيســاعد علــى تفــادي تعطــل أي قضــية. وأوضــح أن مســألة 
مــن الشــواغل األخــرى الــيت تتطلــب  هــي القضــاة املخصصــني 

ــرا إىل أن وال  ــام، نظـ ــتنتهي يف  االهتمـ ــهم سـ ــران/ ١١يتـ  حزيـ

 ، وألنـه ال ميكـن إعـادة انتخـام مبوجـب النظـام      ٢٠٠٥ يونيه
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ة حتسـني تعـاون الـدول    احلايل. وفيمـا يتعلـق بضـرور    األساسي
ــع احملكمــة  األعضــاء ــام دول يوغوســالفيا   أكــد أن ،م عــدم قي

السابقة بـالقبض علـى رادوفـان كـاراديتش وراتكـو مالديـتش       
وأنيت غوتوفينا وتسليمهم إىل احملكمة ميثل عائقـا كـبريا يعرقـل    

  .)٥(احملكمة  عمل

وذكـــر رئـــيس احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا أن    
ــة تعمــل  ــه      احملكم ــزمين احملــدد، مشــريا إىل أن ــا للجــدول ال وفق

ــام   ــة عـ ــول ايـ ــذين    ٢٠٠٤حبلـ ــخاص الـ ــدد األشـ ــيبلغ عـ سـ
شخصـا، كمـا هـو     ٤٨ستكتمل حماكمام أو ستكون جارية 

أهــم تطــور حصــل  متوقـع يف اســتراتيجية اإلجنــاز. وأوضـح أن  
هو زيادة عدد القضاة املخصصـني الـذين ميكنـهم تـويل رئاسـة      

مــن أربعــة إىل  أي وقــت مــن األوقــات  يف إحــدى احملاكمــات
تسعة قضاة، وقد أدى ذلك إىل زيادة كبرية يف فعالية احملكمـة  
ــه     ــذي يواجـ ــي الـ ــدي الرئيسـ ــار إىل أن التحـ ــها. وأشـ ومرونتـ

ضــمان إحــراز تقــدم يف القضــايا اخلمــس املتعــددة  احملكمــة هــو
متــهما. وأكــد أنــه ســيتم   ٢٢املتــهمني الــذين يبلــغ جممــوعهم  

) ٢٠٠٣( ١٥٠٣د النـهائي الـذي حـدده القــرار    التقيـد باملوعـ  
ــدم      ــة. وأوضــح أن ع ــة للمحكم ــوارد الالزم ــوفري امل شــريطة ت

ميكــن أن يهــدد اســتراتيجية  الشــتراكاا تســديد بعــض الــدول
اإلجناز، وحذّر مـن أن التجميـد احلـايل للتعـيني رمبـا تكـون لـه        
آثار خطـرية علـى مجيـع فـروع احملكمـة. ودعـا الفريـق العامـل         

ــام    غــري ا ــابع لــس األمــن املعــين بــاحملكمتني إىل القي لرمســي الت
ــا  ــارة إىل أروشـ ــى  ”بزيـ ــة احلصـــول علـ ــة بغيـ الصـــورة الكاملـ

  .)٦(“ننجزه هناك  ملا

ــة     ــة الدوليــــ ــة للمحكمــــ ــة العامــــ وأكــــــدت املدعيــــ
ليوغوسالفيا السابقة التزام مكتبها باملواعيد احملـددة. وأشـارت   

__________ 

  )٥(  S/PV.4999 ١٣-٤، الصفحات. 

 .١٦-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

يف جمـايل احملاكمـات    إىل أن احملكمة ستواصل ترشـيد أنشـطتها  
ــه قــد اتخــذ بالفعــل عــدد مــن     االبتدائيــة واالســتئناف، وإىل أن
ــة       ــى أن إحال ــاء. وشــددت عل ــاءة االدع ــدابري لتحســني كف الت

 ةواملتوسـط  ةاملنخفضـ  املتعلقة مبتهمني من ذوي الرتب القضايا
إىل ســلطات قضــائية حمليــة مــن شــأنه أن حيــرر مــوارد احملكمــة  

املتـهمني مـن القـادة البـارزين، ولكـن      الستخدامها يف حماكمـة  
ليـة  احملقضـائية  السـلطات  ال لتحديـد  ال يزال يتعني بـذل جهـود  

حماكمة جمرمي احلرب. وأشارت إىل أنه مـن بـني    قادرة علىال
التحــديات األساســية الــيت جيــب التصــدي هلــا لضــمان التنفيــذ   
السليم والناجح لوالية احملكمة توجد العديد مـن العوامـل الـيت    

نطـــاق ســيطرة احملكمــة والـــيت تتطلــب مشـــاركة     ج عــن ختــر 
وتعـــاون الـــدول، ومـــن بينـــها اعتقـــال اهلـــاربني مـــن العدالـــة، 
وحضور الشهود، وتـوفري املـوارد ملعاجلـة الوضـع املـايل احلـرج       
للمحكمــة، والعثــور علــى أدلــة حامســة. وأكــدت، يف مجلــة       

مجهوريــة صربسـكا يف البوسـنة واهلرســك    تقـاعس  أمـور، بـأن  
املـدانني   ٢٠واجلبل األسود عن اعتقال األشخاص الــ  وصربيا 

االستسـالم منـع احملكمـة مـن دمـج القضـايا الـيت         أو دفعهم إىل
معا. ويف إطار اإلشارة إىل تردي وضـع  يف آن ميكن حماكمتها 

ــة العامــة أن     ــة للمحكمــة، ذكــرت املدعي ــة املالي ــة واحلال امليزاني
 ٢٠٠٥نيـة عـام   مكتبها تضرر كثريا مـن تأجيـل النظـر يف ميزا   

ــتئناف.    ــات االسـ ــات وجلسـ ــة للمحاكمـ ــات الداعمـ للتحقيقـ
وفيما يتعلق بالتعاون، قالت إنـه باإلضـافة إىل اعتقـال اـرمني     
ــدول      ــوائح اــام، يقــع علــى عــاتق ال الــذين صــدرت حبقهــم ل
واجـب تيسـري الوصــول إىل الشـهود واحلصــول علـى الوثــائق.     

تعاونـا كـامال مـع    وبينما كانـت السـلطات الكرواتيـة متعاونـة     
مكتبها، حتولت صربيا واجلبل األسود إىل مالذ آمـن للـهاربني   
من العدالة. وأعربت أيضا عن أسـفها مـن أن يظـل كـراديتش     

ســـنوات. ويف  ١٠ومالديـــتش طليقـــي الســـراح منـــذ حـــوايل 
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أعضاء الـس علـى مواصـلة دعمهـم للمحكمـة       اخلتام، حثت
  .)٧(ق طاقتها الكاملةوكفالة تزويدها بالوسائل الالزمة لتحقي

وأكد املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا      
أن عدد املتهمني الـذين تـتعني مقاضـام يف أروشـا حـىت ايـة       

يفوق عدد املتـهمني الـذين مت البـت يف قضـاياهم      ٢٠٠٨العام 
منــذ إنشــاء احملكمــة حــىت ذلــك التــاريخ. وأوضــح أن مواجهــة 

تيجيات جديدة، وأنه قـد مت السـعي   هذا التحدي تتطلب استرا
ــز    إلجيـــاد ســـبل لتبســـيط العمـــل، وإزالـــة االزدواجيـــة، وتعزيـ
التنســيق والتركيــز والكفــاءة يف املقاضــاة. وبينمــا أشــار إىل أن 
إحالــة القضــايا عنصــر مهــم مــن عناصــر اســتراتيجية اإلجنــاز،    
ذكر أنه جيري اآلن إعداد مشروع اتفاق بشأن إحالة القضـايا  

ســا للمفاوضــات مــع البلــدان املهتمــة، ومــن بينــها  بوصــفه أسا
ــة        ــة احملكم ــاز والي ــى أن إجن ــام عل ــدعي الع ــدا. وشــدد امل روان
ــذي        ــدويل ال ــاون ال ــى مســتوى التع ــف إىل حــد كــبري عل يتوق
حتظــى بــه ليكــون لــديها جمموعــة كاملــة مــن مــوظفي االدعــاء  
ــة    ــة. وأشـــار إىل أن مســـتوى وحالـ بـــدعم كـــاف مـــن املوازنـ

ندا ال يزاالن مرضيني. ويف اخلتـام، شـدد علـى    التعاون مع روا
أن احملكمــة واصــلت املطالبــة بتقــدمي املســاعدة بشــأن مطــاردة   
املشتبه فيهم واملتـهمني واعتقـاهلم، وفيمـا يتعلـق بقبـول الـدول       
حلاالت املقاضاة يف إطـار والياـا القضـائية الوطنيـة ويف جمـال      

يف مــة حباجــة أكــد أن احملكنقــل ومحايــة الشــهود املعرضــني. و 
ــام األول ــوارد   إىل املقـ ــدول للمـ ــوفري الـ ــالل تـ ــن خـ ــدعم مـ  الـ

ــة  ــرورية للمحكمــ ــها الضــ ــواء منــ ــرية ، ســ ــة،  وأ البشــ املاديــ
االنتـهاء مـن مهمتـها علـى الوجـه األكمـل ويف        ايتسىن هل حىت

  .)٨(الوقت املناسب
__________ 

 .٢١-١٦ سه، الصفحاتاملرجع نف  )٧(  

 .٢٧-٢١ املرجع نفسه، الصفحات  )٨(  

وتعقيبا على اإلحاطات وتقييمات احملكمـتني، أعـرب     
وا أن ســلطات احملكمــتني يالحظــ متكلمــون عــن ســرورهم أن

بــذلت قصــارى وســعها إلمتــام أعماهلمــا ضــمن األطــر الزمنيــة   
 ١٥٣٤ ) و٢٠٠٣( ١٥٠٣احملـــــــددة مبوجـــــــب القـــــــرارين 

اســــتراتيجية اخلــــروج  أن ). وشــــددت وفــــود علــــى٢٠٠٤(
) ال ميكــن أن تــنجح إالَّ إذا ٢٠٠٣( ١٥٠٣احملــددة يف القــرار 

ا عمـل علـى اختـاذ    قام اتمع الدويل بتعبئة جهـوده كاملـة وإذ  
اإلجــراءات احملــددة لتحقيــق هــذا اهلــدف. وأعــرب متكلمــون   
عن شعورهم بالقلق من العوامل اليت من شأا املساس بـاألطر  

ــة الــيت حــددها الــس إل    حبلــول عــام   جنــاز احملاكمــات الزمني
. ومــــن بــــني خمتلــــف العوائــــق الــــيت تعتــــرض ســــبيل ٢٠١٠

أمـــور، علـــى  احملكمـــتني، ســـلط متكلمـــون الضـــوء، يف مجلـــة 
 االفتقــار إىل املــوارد النــاتج عــن عــدم تســديد الــدول األعضــاء 

، وعلى ضرورة تعاون الدول األعضاء بشـكل تـام   الشتراكاا
  مع احملكمتني من أجل مساءلة املتهمني.

ــتكلمني        ــدة م ــده ع ــل فرنســا عــن رأي أي وأعــرب ممث
مفــاده أنــه لتجنــب العقبــات الــيت تعرقــل اســتراتيجييت اإلجنــاز    

محكمــتني جيــب أن تتعــاون مجيــع الــدول، ال ســيما روانــدا   لل
. )٩(ودول يوغوســـالفيا الســـابقة، بشـــكل تـــام مـــع احملكمـــتني 

وذكر كذلك أن القبض علـى املتـهمني وتسـليمهم إىل الهـاي     
أو أروشـــا، وإمكانيـــة الوصـــول إىل الشـــهود وتقـــدمي الوثـــائق 

الواجبــــات الــــيت يفرضــــها النظامــــان األساســــيان   مــــن هــــي
 قبــل ني. وقــد أصــبح هــذان النظامــان معتمــدين مــن للمحكمــت

الــس يف إطــار قــرارات متخــذة مبوجــب الفصــل الســابع مــن  
__________ 

  (فرنســـا)؛ والصـــفحتان    ٢٨-٢٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان      )٩(  

ــفحتان   ٢٩-٢٨ ــيلي)؛ والصــــــ ــل)؛  ٣٣-٣٢(شــــــ (الربازيــــــ
(أملانيــــا)؛  ٣٤(رومانيــــا)؛ والصــــفحة   ٣٤-٣٣والصــــفحتان 

 ،S/PV.4999 (Resumption I) (الواليات املتحـدة)؛ و  ٣٥والصفحة 
 .(إسبانيا) ٨-٧(بنن)؛ والصفحتان  ٤-٣الصفحتان و
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. وبينمـا رحـب ممثلـو فرنسـا واململكـة      )١٠(ميثاق األمم املتحدة
ــع     ــا م ــاون كرواتي ــادة تع ــا بزي ــة   املتحــدة وأملاني ــة الدولي احملكم

رســك ليوغوســالفيا الســابقة، دعــوا الســلطات يف البوســنة واهل 
التعــاون بشـــكل كامــل مـــع    ويف صــربيا واجلبــل األســـود إىل  

. ويف هــذا الصــدد، شــدد ممثــل اململكــة املتحــدة      )١١(احملكمــة
ــى ــدان      أن عل ــع البل ــى مجي ــم عل ــده سيواصــل الضــغط املالئ بل

مواصـــلة عـــدم امتثـــال صـــربيا  املعنيـــة للوفـــاء بالتزاماـــا، وأن
ــأنه       ــن ش ــن م ــس األم ــرارات جمل ــل األســود لق ــاط إح”واجلب ب

  .)١٢(األطلسية -لالندماج يف اهلياكل األوروبية  “مطامح  أي

ــع        ــاء يف دفـ ــدول األعضـ ــأخر الـ ــق بتـ ــا يتعلـ ــا فيمـ  أمـ
معظــم املــتكلمني الــدول   حــث للمحكمــتني، فقــد اشــتراكاا

املعنية على الوفـاء بالتزاماـا. وأكـد ممثـل فرنسـا أنـه ال ينبغـي        
إلجناز اخلاصـة مـا   أن ينتظَر من احملكمتني تنفيذ استراتيجييت ا

وأكـد ممثـل الربازيـل للمجلـس أن بلـده      )١٣(دون متويل كاف .
  .)١٤(يبذل قصارى جهده لتسديد اشتراكاته املتأخرة

ــدائمني يف احملكمــة       ــق بانتخــاب القضــاة ال وفيمــا يتعل
الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة الـذين تنتـهي مـدة عضـويتهم يف       

ــاين/نوفمرب  ــرين الثـ ــرب عـــدة ٢٠٠٥تشـ ــن ، أعـ ــتكلمني عـ مـ
احتمــال تعطــل عمــل احملكمــة إذا مل جتــر إعــادة       قلقهــم مــن 

رغبتـهم يف حـل    انتخاب بعض القضـاة الـدائمني وأعربـوا عـن    
هذه املشكلة. ودعا ممثل بـنن إىل مواءمـة واليـات القضـاة مـع      

__________ 

  )١٠(  S/PV.4999٢٩-٢٧ ات، الصفح.  

ــفح    )١١(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحات   ٢٩-٢٧ت ااملرجـ ــا)؛ والصـ   (فرنسـ

(أملانيـا)؛ والصـفحة    ٣٤(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ٣٢-٣٠
 .(الواليات املتحدة) ٣٥

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٢(  

 .٢٩-٢٧ تالصفحااملرجع نفسه،   )١٣(  

 .٣٣و  ٣٢ املرجع نفسه، الصفحتان  )١٤(  

. وأوضـح ممثـل اململكـة املتحـدة أنـه      )١٥(طول فتـرة احملاكمـات  
ــتعني علــى الــس النظــر يف الســماح لل   ــد  ي عــذين مل ي قضــاة ال

ــدة     ــدما تكــون م ــال قضــاياهم عن ــادم انتخــام بإكم ــك  تق تل
. ورأى ممثـل االحتـاد الروسـي    )١٦(شهور ستة القضايا أكثر من

أنـــه عنـــد حـــل هـــذه املســـألة، مـــن اجلـــوهري احلفـــاظ علـــى   
 وأضاف ممثـل الربازيـل قـائال إن    .)١٧(“القواعد املقبولة عامليا”

نبغــي أن حيظــى مبوافقــة  هلــذه املشــكلة ي“ مشــروع حــل” أي
يف هـذا  “ السلطات الـيت ختـتص ـا   ” اجلمعية العامة، نظرا إىل

  .)١٨(املوضوع

وشدد أعضاء الس عموما علـى أمهيـة إحالـة قضـايا       
ــات القضــائية      ــدنيا إىل اهليئ ــب املتوســطة وال ــن الرت ــهمني م املت
الوطنيـة املختصــة، وهــو عنصــر هــام الحتــرام اجلــداول الزمنيــة  

 اســتراتيجييت اإلجنــاز. وأكــدوا أنــه قبــل القيــام ــذه  احملــددة يف
ات القضـائية الوطنيـة املعنيـة    يئـ اإلحاالت، جيـب أن تسـتويف اهل  

ــاروا إىل أن إنشــاء       ــة للعدالــة ذات الصــلة، وأش ــايري الدولي املع
حمكمة خاصة معنية جبرائم احلـرب يف البوسـنة واهلرسـك مثّـل     

  خطوة إجيابية يف هذا االجتاه.

ل اململكـة املتحـدة خبطـط احملكمـة الدوليـة      ورحب ممث  
إجـراء مزيـد مـن االسـتعراض      ليوغوسالفيا السابقة الراميـة إىل 

، ولكنــه  ٢٠٠٥للقضــايا للنظــر يف إمكانيــة إحالتــها يف عــام     
ي شـــيلي والواليـــات املتحـــدة، علـــى  شـــدد، إىل جانـــب ممثلَـــ

ضــرورة أن تقــوم احملكمــة ذاــا مبقاضــاة املتــهمني الرئيســيني،   
__________ 

  )١٥(  S/PV.4999 (Resumption I)٤و  ٣ ، الصفحتان. 

  )١٦(  S/PV.4999 ٣٢-٣٠، الصفحات. 

 .٣٧و  ٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .٣٤و  ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  
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. أمــا فيمــا  )١٩(بينــهم كــراديتش ومالديــتش وغوتوفينــا   ومــن 
خيص احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، فقد أشـار ممثـل اململكـة    
املتحدة إىل أمهية استكشاف إمكانية إحالـة بعـض القضـايا إىل    
الدول األفريقية الـيت يحتجـز فيهـا حاليـا بعـض املشـتبه فـيهم،        

بـا املعـايري املطلوبـة    وأعرب عن أملـه يف أن تسـتويف روانـدا قري   
ــه . وأوضــح ممثــل بــنن )٢٠(للقيــام ــذه اإلحــاالت  ينبغــي أن  أن

للــدول الــيت  “للبيئــة الثقافيــة”تــويل احملكمتــان اهتمامــا خاصــا 
. وأكــد ممثــل رومانيــا أنــه ميكــن إجــراء )٢١(حتـال إليهــا القضــايا 

مزيد من التعـديل علـى مفهـوم أبـرز اجلنـاة، حسـب مـا يـنص         
). وأكــد أن ذلــك ســيتيح إحالــة ٢٠٠٤( ١٥٣٤عليــه القــرار 
  .)٢٢(ات القضائية الوطنيةئيالقضايا إىل اهل  عدد أكرب من

بكــــل ”ه بلــــد وذكـــر ممثــــل البوســــنة واهلرســــك أن   
فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع احملكمــة  “فعــل الكــثري”، “إنصــاف

الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة منـذ آخـر تقريـر لـرئيس احملكمـة        
ــها العامــة ا أشــار ممثــل روانــدا إىل أن عــدد  . وبينمــ)٢٣(ومدعيت

عمـا حـدث    “األكثـر مسـؤولية  ”املشتبه فيهم الـذين يعتـربون   
، طلــب إىل الــس  ٥٠إىل أقــل مــن   ٣٠٠قــد اخنفــض مــن   

إفالم من العقاب، وأن يقدم املشتبه فيهم الـذين   ضمان عدم
بأنـه   عرب عن اعتقـاده مل تعد احملكمة تالحقهم إىل العدالة. وأ

لس، املسؤولية عـن تقـدمي   تقع على اتمع الدويل، وخاصة ا
احملكمـة   أمـام كان ذلك أهؤالء املشتبه فيهم إىل العدالة، سواء 

. وحـث الـس أيضـا    حماكم أخـرى  اجلنائية الدولية لرواندا أو
__________ 

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٣٢-٣٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحات   )١٩(  
(الواليــــات  ٣٥(شــــيلي)؛ والصــــفحة  ٢٩و  ٢٨فحتان والصــــ

 .املتحدة)

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

  )٢١(  S/PV.4999 (Resumption I)٤و  ٣ ، الصفحتان. 

  )٢٢(  S/PV.4999 ٣٣و  ٣٢، الصفحتان. 

  )٢٣(  S/PV.4999 (Resumption I)١٠و  ٩ ، الصفحتان. 

على االعتراف بالصعوبات اليت يواجهها النـاجون مـن اإلبـادة    
صـنب بفـريوس نقـص    ذلـك النسـاء الـاليت أُ    همفي ناجلماعية، مب

املناعة البشـرية نتيجـة اغتصـان. وأوضـح أنـه يف حـني يتلقـى        
املســـؤولون عـــن تلـــك اجلـــرائم العـــالج يف مرافـــق االحتجـــاز 

توقـع منـهم يف   الـذين ي  -التابعة لألمم املتحدة، فإن ضحاياهم 
ــان اإلدالء بشــهادة يف   ــن األحي ال حيظــون  -القضــايا  كــثري م

  .)٢٤(باالهتمام الالزم

ضـــح ممثـــل صـــربيا واجلبـــل األســـود أن تعـــاون      وأو  
حكومتـــه مـــع مكتـــب املدعيــــة العامـــة للمحكمـــة الدوليــــة      

 “على مستوى منخفض نوعـا مـا  ” كان ليوغوسالفيا السابقة
 لكنــه بسـبب الظـروف الناشــئة عـن احلالـة السياســية يف البلـد،     

إىل أن حكومـة  “ أن يطمـئن ”شدد علـى أنـه ميكـن للمجلـس     
  .)٢٥(بل القريب التعاون مع احملكمةبلده ستواصل يف املستق

  
لسـة  اجلرئيس جملـس األمـن يف   الذي أدىل به  بيانال  

  ٢٠٠٤آب/أغسطس   ٤ املعقودة يف ،٥٠١٦

ــة    ــودة يف  ،٥٠١٦يف اجللســـــــــــــ  آب/ ٤املعقـــــــــــــ

ــطس ــن يف ٢٠٠٤ أغسـ ــس األمـ ــدول أعمالـــه   ، أدرج جملـ جـ
ــة  ــالة مؤرخـ ــايو  ٢١رسـ ــيس   ٢٠٠٤أيار/مـ ــن رئـ ــة مـ موجهـ

، ورســالة مؤرخــة  )٢٦(غوســالفيا الســابقة احملكمــة الدوليــة ليو 
موجهـة مـن رئـيس احملكمـة اجلنائيـة       ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 أوضــحت ، وقــد)٢٧(الدوليــة لروانــدا إىل رئــيس جملــس األمــن  
)، التقـدم  ٢٠٠٤( ١٥٣٤الرسالتان بالتفصيل، عمـال بـالقرار   

__________ 

 .١٣-١١ املرجع نفسه، الصفحات  )٢٤(  

 .١٥-١٣ رجع نفسه، الصفحاتامل  )٢٥(  

  )٢٦(  S/2004/420. 

  )٢٧(  S/2004/341. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1022/1582 
 

اإلجنـاز اخلاصـة    ةالذي أحرزته احملكمتان حنو تنفيـذ اسـتراتيجي  
  هما.كل منب

ــال الــــرئيس (االحتــــاد الروســــي) بيانــــا باســــم         مث تــ
  :ما يلي ، وقد قام فيه الس جبملة أمور منها)٢٨(الس

يف  منـها  كـل  رحـب جبهـود  يكد جمددا دعمه للمحكمـتني و يؤ  
  ؛منهما  اخلاصة بكل السعي إىل حتقيق استراتيجية اإلجناز

ستحثهما بشدة علـى أال تـدخرا وسـعا لضـمان اسـتمرارمها      يو  
ــن  يف  ــل م ــداف      مســرية العم ــق أه ــد احملــددة لتحقي ــاء باملواعي أجــل الوف

  استراتيجييت اإلجناز؛

كد أن التعاون الكامل بـني مجيـع الـدول واحملكمـتني لـيس      يؤو  
جمــرد التــزام واجــب عليهــا كلــها، بــل هــو أيضــا مقــوم أساســي مــن          

  ة ا؛اصمقومات قيام كل منهما بتحقيق استراتيجية اإلجناز اخل

ــو   ــدول إىل تكثيــف تعاوــا مــع احملكمــة    جمــد ودعي ــع ال دا مجي
الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة وتزويـدها جبميـع املسـاعدات الالزمـة هلـا،        

ــرا   ــان كـ ــليم كـــل مـــن رادوفـ يتش وراتكـــو مالديـــتش، دوال ســـيما تسـ
  وكذلك أنيت غوتوفينا وسائر املتهمني اآلخرين إىل احملكمة؛

تعاوـا مـع احملكمـة    جمددا مجيع الدول، إىل أن تكثـف   ودعيو  
اجلنائية الدولية لرواند وتوفر هلا مجيع املساعدات الالزمة هلا، مبـا يشـمل   
التحقيقات املتعلقة باجليش الوطين الرواندي، واملسـاعي املبذولـة لتسـليم    

  فيليسيان كابوغا وسائر املتهمني اآلخرين إىل احملكمة؛

ن الــدول الحــظ بقلــق أن نقــص التربعــات املاليــة املقدمــة مــ يو  
ث الـدول  حيـ ا، وماألعضاء من شأنه أن يعرقل احملكمتني عـن أداء عملـه  
  األعضاء على الوفاء بالتزاماا يف مواعيدها احملددة.

  
__________ 

  )٢٨(  S/PRST/2004/28. 

املعقـودة   ،٥٠٨٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣يف 

تشــــــــرين  ٢٣املعقــــــــودة يف  ،٥٠٨٦يف اجللســــــــة   
جـدول أعمالـه رسـالة     ، أدرج الـس يف ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣مؤرخة 
، ورســالة مؤرخــة  )٢٩(احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة   

موجهـة مـن رئـيس احملكمـة      ٢٠٠٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٩
تقييمـات وتقريـرين   فيهمـا  يالن حيـ ، )٣٠(اجلنائية الدولية لرواندا

احملكمــتني كــل مــن اإلجنــاز اخلاصــة ب ةاســتراتيجيبشــأن تنفيــذ 
). واســتمع الــس إىل بيانــات ٢٠٠٤( ١٥٣٤عمــال بــالقرار 

أدىل ـــا رئيســـا كلتـــا احملكمـــتني ومـــدعيهما العـــامني. وأدىل  
وكــــذلك ممثلــــو البوســــنة  ،ات مجيــــع أعضــــاء الــــسبيانــــب

  واهلرسك، وكرواتيا، ورواندا، وصربيا واجلبل األسود.

احملكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة أن     وأبلغ رئيس  
الــدوائر االبتدائيــة للمحكمــة واصــلت العمــل بكامــل طاقتــها.  
وأشــار إىل أن قــدرة احملكمــة علــى التقيــد باســتراتيجية اإلجنــاز  
تعتمد على إحالة القضايا إىل احملاكم الوطنية، وحتسـني تعـاون   

ــز مــوارد ا   حملكمــة دول يوغوســالفيا الســابقة، واســتمرار تركي
 ١١على املتهمني مـن أعلـى املسـتويات. وأوضـح أن القاعـدة      

ــر      ــات متــنح دوائ ــة وقواعــد اإلثب مكــررا مــن القواعــد اإلجرائي
ــات االــام إىل ســلطات بعــض        ــة صــالحية إحالــة ملف احملكم
الـــدول، ولكـــن احملكمـــة ســـتحتفظ بالواليـــة القضـــائية علـــى   

طـــورة. املتـهمني مـن أعلــى املسـتويات وعلـى أكثــر اجلـرائم خ     
وأضاف قائال إن دول يوغوسالفيا السـابقة كانـت يف مراحـل    
متفاوتة من االستعداد لقبول القضايا الـيت حتُـال إليهـا، ويتوقـع     
أن تصبح دائرة حمكمة خاصة تابعة حملكمـة الدولـة يف البوسـنة    

__________ 

  )٢٩(  S/2004/897. 

  )٣٠(  S/2004/921. 
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. وأبلـغ  ٢٠٠٥واهلرسك جاهزة للعمل يف كانون الثاين/ينـاير  
ــاين كــبري يف مــدى     ــذكورة  عــن وجــود تب ــدول امل اســتعداد ال

احملكمــة، ولكــن تعــاون البوســنة واهلرســك  أعــاله للتعــاون مــع
اســتراتيجية اإلجنــاز، فقــد  الــةظــل إجيابيــا. أمــا يف مــا يتعلــق حب 

 “مراجعـة مهمـة  ”أشار إىل أنه لن تكون هناك حاجة إلجـراء  
. ولكـن التجميـد   ٢٠٠٤لتقديرات التقييم املعدة يف أيار/مـايو  

أن تنفــذ  يــف قــد يــؤثر علــى قــدرة احملكمــة علــى  احلــايل للتوظ
  .)٣١(بنجاح استراتيجية اإلجناز

ــدا إن       ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــيس احملكمـ ــال رئـ وقـ
ــزم إ  ــة تعتـ ــازاحملكمـ ــع  جنـ ــات مـ ــل احملاكمـ ــول  كـ  ٢٠٠٨حلـ

ة اإلجنــاز، ولكنــه شــدد علــى أنــه      يتــواءم مــع اســتراتيجي    مبــا
ــة االلتـــزام باجلـــدول الـــزمين احملـــ   ال دد إال إذا ميكـــن للمحكمـ

 تــــوفرت هلــــا املــــوارد الكافيــــة. وأشــــار إىل أن عــــدم ســــداد
ــد التوظيــف.     االشــتراكات ــد اســتوجب فــرض جتمي املقــررة ق

احملكمة، وإىل أـا قـدمت    وأشار إىل مواصلة تعاون رواندا مع
 “تدفق مستمر للشهود”الوثائق ذات الصلة ومسحت بوجود 

  .)٣٢(إىل أروشا

محكمـــــة الدوليـــــة  وعرضـــــت املدعيـــــة العامـــــة لل    
تعطـل اسـتراتيجية    ليوغوسالفيا السابقة العراقيل الـيت ميكـن أن  

ــي     ــيت ه ــة وال ــاز اخلاصــة باحملكم ــة  ”اإلجن ال ســيطرة للمحكم
ــرد يف مقدمــة   “عليــه ــدول ي ، وأشــارت إىل أن عــدم تعــاون ال

املتـهمني ونقلـهم، ومـن     ، وال سيما القـبض علـى  راقيلهذه الع
مالديــتش وأنــيت غوتوفينــا. بينــهم رادوفــان كــراديتش وراتكــو 

ــت       ــق إال إذا مت ــن تتحق ــة ل ــداف احملكم ــى أن أه وشــددت عل
حماكمـــة هـــؤالء األشـــخاص وغريهـــم مـــن املتـــهمني الرفيعـــي  
املســتوى يف الهـــاي. وأبلغـــت بــأن معظـــم اهلـــاربني وجـــدوا   

__________ 

  )٣١(  S/PV.5086 ١٠-٤، الصفحات. 

 .١٣-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢(  

يف صربيا واجلبل األسود، بينما ال يـزال الـبعض    “مالذا آمنا”
شوهد أنـيت غوتوفينـا    . وقدمنهم يقيمون يف البوسنة واهلرسك

يف كرواتيـا. وفيمـا يتعلـق    “ بشكل متكرر”يف اآلونة األخرية 
لتحديــد مكــان غوتوفينــا، “ بتعزيــز جهودهــا” بقيــام كرواتيــا

جيــدة التنظــيم،    الــذي يبــدو أنــه كــان حيظــى بشــبكة دعــم      
أوضحت املدعيـة العامـة أن تلـك اجلهـود مل تسـفر عـن نتـائج        

مــن أنــه إذا مل يعتقــل هــؤالء . وحــذرت تارخيــه ملموســة حــىت
يف ”املتـــهمون الرفيعـــو املســـتوى وحيـــالوا إىل حمكمـــة الهـــاي 

، فقد تقتضـي الضـرورة تغـيري املواعيـد احملـددة      “األشهر املقبلة
الـيت   “األزمـة املاليـة  ”يف استراتيجية اإلجناز. أمـا يف مـا خيـص    

 متر ا احملكمة وجتميد التوظيف الذي فرضته األمانة العامـة يف 
، فقد شددت املدعيـة العامـة علـى أن هـذين     ٢٠٠٤أيار/مايو 

عطــال عمــل احملكمــة بالفعــل وأكــدت أمــا قــد    العــاملني قــد
  .)٣٣(يؤثران قريبا على كفاءة احملاكمات

وأبلغ املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا      
 اإلعالميــة عــن إحــراز تقــدم علــى عــدة جبــهات منــذ إحاطتــه  

ــيت   ــدمها يف األخــرية ال ــه كمــا كــان    ٢٩ق ــه؛ وأن حزيران/يوني
متوقعــا، ســيتم االنتــهاء مــن مجيــع التحقيقــات قبــل ايــة عــام   

روانـدا ودول   . وأكد كذلك أن املناقشات جارية مـع ٢٠٠٤
أخـــرى بشـــأن نقـــل قضـــايا املتـــهمني ذوي الرتـــب املتوســـطة  

ــه   ــدنيا. ولكن ــه باســتثناء رو  أووال ــدا، اضــح أن ــه  ن ــبني أن مــن ت
ــك  إلجــراء حماكمــات يف  “مســتعدة”دول الصــعب إجيــاد   تل

وشــدد املــدعي “. قــادرة علــى ذلــك وراغبــة فيــه ” القضــايا و
ــى أن   ــام علـ ــا  ١٤العـ ــهما مـ ــهم    متـ ــاربني وأن أغلبـ ــوا هـ زالـ

موجـــودون يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة. وأشـــار إىل     
__________ 

 .١٧-١٣ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٣(  
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مساعي التحاور مع حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    أن
  .)٣٤(ال جاريةيف هذا الصدد ال تز

وأعربــت الوفــود عــن تقــديرها للتقــدم الــذي أحرزتــه    
علـى أن هـذا    آراؤها . واتفقتالبيانات األخرية احملكمتان منذ

التقـدم مسـح بــأن تظـل اسـتراتيجيتا اإلجنــاز يف االجتـاه املرســوم      
 ٢٠٠٨هلما واملتمثل يف إمتام احملاكمات االبتدائيـة حبلـول عـام    

ــول عــام   ــ. ٢٠١٠والطعــون حبل  اأيضــا عــن تقــديره  توأعرب
لتحســن كفــاءة عمــل احملكمــتني. وأعربــت وفــود عديــدة عــن  
ــدنيا      ــب الـ ــن الرتـ ــهمني مـ ــايا املتـ ــة قضـ ــرة إحالـ ــدها لفكـ تأييـ
والوسطى إىل الواليات القضائية الوطنيـة. وأثـىن ممثـل اململكـة     

للعمــــل املمتـــاز الـــذي قامتـــا بــــه    املتحـــدة علـــى احملكمـــتني    
وطنيـة الســتالم هـذه القضــايا،   لمســتوى حتضـري احملــاكم ا  علـى 
يتضح ذلـك مـن إنشـاء دائـرة جـرائم احلـرب يف البوسـنة         كما

  .)٣٥(واهلرسك

. شواغلها ذا الشـأن  ولكن أعربت بعض الوفود عن  
فقد أكد ممثل الربازيل، وكذلك ممثل بنن، أنـه يـرى أن إحالـة    

الظـروف الفعليـة   عـرب عـن   القضايا إىل احملاكم احمللية ينبغي أن ت
املؤسسات القضائية، وأن حمـاكم األطـراف الثالثـة جيـب      لتلك

ــة   . )٣٦(إلجــراءات القضــائيةلأن حتتــرم املبــادئ واملعــايري الدولي
السـائد،  “ منـاخ التخويـف  ”وأعرب ممثل فرنسا عن قلقه مـن  

وبشكل عام، من املنـاخ الـذي يـتم فيـه حتـدي سـلطة احملكمـة        
ســاؤل عــن الت الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، ممــا يبعــث علــى  

__________ 

 .٢٠-١٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٤(  

 .٢٤-٢٢ فسه، الصفحاتاملرجع ن  )٣٥(  

ــل)؛ والصــفحتان  ٢٥و  ٢٤املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٣٦(    (الربازي

 .(بنن) ٣١و  ٣٠

البيئة اليت ستقوم فيها بعض الواليات القضائية الوطنية مبعاجلـة  
  .)٣٧(القضايا

وأعـــرب ممـــثال البوســـنة واهلرســـك وكرواتيـــا عـــن        
استعدادمها لتحمل قسط من عمـل احملكمـة، وأهابـت البوسـنة     
واهلرســـك بالـــدول األعضـــاء أن تـــوفر الـــدعم الـــتقين واملـــايل  

ل كرواتيـا أن بلـده قـد بـدأ     . وذكـر ممثـ  )٣٨(الغايـة  لتحقيق هذه
تـدريب خـرباء قــانونيني    برناجمـا بـدعم مـن هولنــدا يهـدف إىل    

علــى مقاضــاة قضــايا جــرائم احلــرب. واعتــرب ممثــل روانــدا أن   
ــة القضــايا إىل حمــاكم رو   ــل أساســي يف   اإحال ــة عام ــدا الوطني ن

ضمان حماكمـة مجيـع كبـار مـرتكيب أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة،        
  .)٣٩(احملكمةحىت بعد إكمال والية 

قلـق مـن أن عـددا مـن     مشاطرا الوأعربت وفود عن   
املشاكل، إذا تركـت دون حـل، فهـي سـتعرقل سالسـة تنفيـذ       
استراتيجييت اإلجنـاز. وممـا يـثري القلـق بشـكل خـاص هـو عـدم         
تعـــاون بعـــض الـــدول فيمـــا يتعلـــق بـــالقبض علـــى املتـــهمني،  

ــة امل    ــوفري األدل ــع الشــهود، وت ــوالتواصــل م ــت ة. ويف اوثق لوق
ــرأي نفســه، اتفــق املتكلمــون  ــهمون   يف ال ــه مــا دام املت علــى أن

ــة     ــيات الرفيعــ ــن الشخصــ ــهمون مــ ــيما املتــ ــيقني، وال ســ طلــ
املســتوى، فلــن تــتمكن احملكمتــان مــن إجنــاز واليتيهمــا. وملّــح  
ممثال الربازيل وإسـبانيا إىل أنـه قـد يـتعني علـى الـس يف ايـة        

  .)٤٠(ييت اإلجنازاملطاف أن يدخل تعديالت على استراتيج
__________ 

 .٣٣-٢٩ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٧(  

(كرواتيـــا)؛ والصـــفحات  ٤٥-٤٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحات   )٣٨(  
 .(البوسنة واهلرسك) ٥٢-٥٠

 .٥٠-٤٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٩(  

ــل)؛ والصــفحات   ٢٥و  ٢٤فحتان املرجــع نفســه، الصــ   )٤٠(   (الربازي
 .(إسبانيا) ٢٩-٢٧



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1025/1582 11-02856 
 

وفيمــا يتعلــق باحملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة،   
أكد ممثـل الواليـات املتحـدة، وكـذلك ممثـل اململكـة املتحـدة،        
ــنة      ــود، والبوسـ ــل األسـ ــربيا واجلبـ ــى صـ ــب علـ ــه جيـ ــددا أنـ جمـ
واهلرســـك، وكرواتيـــا، أن تفـــي بالتزامهـــا القـــانوين بالتعـــاون 

القـــبض علـــى مجيـــع الكامـــل مـــع احملكمـــة عـــن طريـــق إلقـــاء 
. وقــال ممثــل فرنســا إنــه مــن املــزعج معرفــة أن        )٤١(املتــهمني 

ــة     ــزال تــوفر احلماي ــة وحتتــل مراكــز مرموقــة ال ت شــبكات فعال
ــرائم خطـــرية      ــن ارتكـــاب جـ ــخاص املســـؤولني عـ . )٤٢(لألشـ

فيمــا يتعلــق باحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، فقــد حــث   أمــا
و الدميقراطيــة وكينيــا ممثـل الواليــات املتحــدة مجهوريــة الكونغــ 

على الوفاء بالتزامامـا الدوليـة بـالقبض علـى املتـهمني. وقـال       
هؤالء اهلاربني من العدالة واصلوا التحـريض علـى الصـراع     إن

  .)٤٣(يف منطقة البحريات الكربى

واعترض ممثـل كرواتيـا قـائال إن حكومتـه ال تـتملص        
ربيا . وأكـد ممثـل صـ   )٤٤(األحوال من مسؤوليتها بأي حال من

دون الــرد مباشـرة علـى التـهم املتصــلة     ،واجلبـل األسـود جمـددا   
ــة        ــة الدولي ــع احملكم ــاون م ــده للتع ــتعداد بل ــاون، اس ــدم التع بع

. وأعرب ممثل البوسـنة واهلرسـك عـن    )٤٥(ليوغوسالفيا السابقة
أســفه ألن احملكمــة مل تعتــرف مبعظــم األنشــطة الــيت اضــطلعت 

ــا     ــده، مبــ ــؤخرا ســلطات بل ــك إلقــ م ــى  ا يف ذل ــبض عل اء الق
  .)٤٦(متهمني  مثانية

  
__________ 

(الواليـــات املتحـــدة)؛    ٣٧و  ٣٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان      )٤١(  
 .(اململكة املتحدة) ٢٤-٢٢والصفحات 

 .٣٣-٢٩ات املرجع نفسه، الصفح  )٤٢(  

 .٣٧-٣٦ املرجع نفسه، الصفحتان  )٤٣(  

 .٥٢-٤٨ات املرجع نفسه، الصفح  )٤٤(  

 .٤٦-٤٤ات ه، الصفحاملرجع نفس  )٤٥(  

 .٤٧-٤٥ات املرجع نفسه، الصفح  )٤٦(  

املعقـودة   ،٥١٩٩املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣يف 

ــة    ــه  ١٣املعقــــودة يف  ٥١٩٩يف اجللســ حزيران/يونيــ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٥

موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة  ٢٠٠٥أيار/مـــايو  ٢٥
ــاب  ــالفيا السـ ــة  )٤٧(قةليوغوسـ ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٣، ورسـ أيار/مـ

، )٤٨(موجهة من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ٢٠٠٥
، حتيالن تقييمات بشـأن تنفيـذ اسـتراتيجييت اإلجنـاز     )٤٨(لرواندا

ــع     ــات مجيـ ــة، أدىل ببيانـ ــالل اجللسـ ــاحملكمتني. وخـ ــة بـ اخلاصـ
أعضاء الس وممثلو البوسـنة واهلرسـك، وكرواتيـا، وروانـدا،     

األسـود. واسـتمع الـس إىل بيانـات أدىل ـا      وصربيا واجلبـل  
  .لكل منهما دعي العاماملرئيسا كلتا احملكمتني و

ويف إطار تسليط الضوء على النقاط الرئيسـية الـواردة     
يف تقريره، شدد رئـيس احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة      
على أن احملكمة تسعى جاهـدة إىل حتقيـق أهـداف اسـتراتيجية     

وفيمــا يتعلــق بإحالــة القضــايا إىل    “. ســريع” نســق اإلجنــاز ب
احملاكم الوطنية، أفاد بـأن دائـرة جـرائم احلـرب التابعـة حملكمـة       
الدولـــة يف البوســـنة واهلرســـك تســـتطيع اآلن قبـــول القضـــايا. 

يف عدد املتهمني واهلـاربني   “زيادة كبرية”حدوث  وأشار إىل
ــل احملــالني إىل احملكمــة، بفضــل جهــود ســلطات صــربيا واجل    ب

األســود، وأحيانــا بالتعــاون مــع ســلطات مجهوريــة صربســكا.  
كرواتيــا، ومجهوريــة صربســكا، وصــربيا واجلبــل   ولكنــه ذكَّــر

ــان       ــا، ورادوف ــيت غوتوفين ــان أن ــد مك ــا بتحدي األســود بالتزامه
كاراديتش، وراتكـو مالديـتش، وإلقـاء القـبض علـيهم. وأكـد       

__________ 

  )٤٧(  S/2005/343. 

  )٤٨(  S/2005/336. 
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أن يســلَّم احملكمــة لــن تنجــز مهمتــها التارخييــة إىل      جمــددا أن
  .)٤٩(أولئك اهلاربون الثالثة إىل الهاي

وأبلــغ رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا عــن         
ــدد املتــهمني يف       ــر أن ع ــه احملكمــة، وذك ــذي أحرزت ــدم ال التق

متـهما، مـن ضـمنهم رئـيس      ٥٠القضايا املنتهية واجلاريـة بلـغ   
ــرى     ١١ وزراء، و ــيات األخـ ــن الشخصـ ــد مـ ــرا، والعديـ وزيـ
أمهيــة عمــل    املســتوى. وأكــد أن ذلــك بــرهن علــى    الرفيعــة 

احملكمـة يف جتـرمي أو تربئـة الزعمــاء املتـهمني باإلبـادة اجلماعيــة      
الــذين مل يكــن مــن احملتمــل أن   ١٩٩٤عــام  الــيت ارتكبــت يف

ميثلوا أمام أي حمكمة. وأكد أن احملكمة ستكمل حماكماـا يف  
ــ٢٠٠٨املوعـــد املقـــرر حبلـــول ايـــة  دد يف ، علـــى النحـــو احملـ

  .)٥٠(استراتيجية اإلجناز

وأشــــــارت املدعيــــــة العامــــــة للمحكمــــــة الدوليــــــة   
ليوغوسالفيا السابقة إىل التطورات اإلجيابية اليت حـدثت ومـن   

ــن     ــل عـ ــا ال يقـ ــالم مـ ــها استسـ ــرين   ٢٠بينـ ــذ تشـ ــهما منـ متـ
كـانوا هـاربني لفتـرة طويلـة. غـري       ١٠الثاين/نوفمرب، مبن فيهم 

ــاعسأن اســتمرار  ــبض   الســلطات ذات تق ــاء الق الصــلة يف إلق
علـــى اهلـــاربني العشـــرة املتـــبقني وتســـليمهم حجـــب تلـــك       

ــيقني    التطــورات. وقــد أدى ذلــك إىل  خلــق حالــة مــن عــدم ال
تعرقــــل إمكانيــــة التخطــــيط املناســــب إلجــــراء احملاكمــــات،  

يضطر ذلك احملكمـة إىل إجـراء عـدة حماكمـات بـدال مـن        وقد
جديـد   مـن  ضم عدد من القضايا يف حماكمة واحدة. وأكـدت 

حفـظ السـالم    أن إمكانات منظمة حلف مشال األطلسي وقوة
االحتــاد األورويب ميكــن أن تســاعد بشــكل كــبري   الــيت يقودهــا

  .)٥١(على تسليم كراديتش وغريه إىل العدالة
__________ 

  )٤٩(  S/PV.5199 ٩-٤، الصفحات. 

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٥٠(  

 .١٨-١١ املرجع نفسه، الصفحات  )٥١(  

وأفاد املدعي العام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا       
، ٢٠٠٤بأنه نظرا إىل إكمال مجيع التحقيقات املتبقية يف عـام  

يف قاعــة  املرافعــاتسينصــب تركيــز عمــل االدعــاء العــام علــى 
الـــذين جتـــري    ٢٥املتـــهمني الــــ  قضـــايا احملكمـــة خبصـــوص  

البـاقني   ١٦حماكمتهم، وإعداد القضايا اخلاصـة بـاحملتجزين الــ    
واملتهمني اآلخرين. وسيضع االدعاء يف مقدمة أولوياتـه تنفيـذ   

بالنسـبة للـهاربني    “ةاستراتيجية تعقـب واعتقـال أكثـر فعاليـ    ”
شخصــا. وهلــذا الغــرض، وافــق علــى   ١٤الــذين بلــغ عــددهم  

إنشاء آلية مشتركة مع كل بلد من البلـدان األفريقيـة اخلمسـة    
اليت يعتقد أن اهلاربني املتبقني موجـودون فيهـا. وأجـرى أيضـا     
مناقشـات مفيــدة مــع بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  

ع االحتــاد األفريقــي حــول أســاليب    الكونغــو الدميقراطيــة ومــ  
تعقب اهلاربني. وفيمـا يتعلـق بإحالـة القضـايا، قـال إن روانـدا       
ما زالت أكثـر بلـد يهـتم ـذه اإلحـاالت وأشـار إىل أن ثالثـة        
ــض       ــا باســتالم بع ــن اهتمامه ــت أيضــا ع ــة أعرب ــدان أوروبي بل

  .)٥٢(القضايا

وأعــاد معظــم أعضــاء الــس تأكيــد ضــرورة تقيــد         
اســتراتيجية اإلجنــاز اخلاصــة بكــل منــهما، وأعربــوا احملكمــتني ب

ـــ  رز يف هــــذا الصــــدد. ورحبــــوا عــــن ارتيــــاحهم للتقــــدم احملـ
ــاء ــرب  بإنشــ ــرائم احلــ ــرة جلــ ــة يف   دائــ ــة الدولــ ــة حملكمــ تابعــ
  واهلرسك.  البوسنة

إال أن ممثــل اليابــان أعــرب عــن قلقــه مــن اإلشــارة إىل   
ــة ا    ــة للمحكم ــة االبتدائي ــة يف املرحل ــة أن أنشــطة احملاكم لدولي

. )٥٣(٢٠٠٩ليوغوســـالفيا ستســـتمر إىل مـــا بعـــد بدايـــة عـــام  
ــى       ــة، وأكــدت عل ــدامنرك عــن مشــاغل مماثل ــة ال ــت ممثل وأعرب

__________ 

 .٢٠-١٧ املرجع نفسه، الصفحات  )٥٢(  

 .٣١و  ٣٠ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٣(  
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. )٥٤(األمهية البالغة إلاء عمل احملكمتني وفقا للجـدول الـزمين  
ــى      ــل أن اإلصــرار عل ــل الربازي ومــن جهــة أخــرى، أوضــح ممث

اتيجية اإلجنـاز  املواعيد النهائية املتشددة كمـا حـددت يف اسـتر   
ــن      ــالت مـ ــاء اإلفـ ــق بإـ ــدف املتعلـ ــة واهلـ ــض العدالـ ــد جيهـ قـ

. وأكـــد ممثـــل فرنســـا أن اجلـــدول الـــزمين احملـــدد  )٥٥(العقـــاب
ــؤدي إىل  ــائي إفــــــالت ت للمحكمــــــتني ال ينبغــــــي أن يــــ لقــــ

  .)٥٦(العقاب  من

ورحــب ممثــل اململكــة املتحــدة بــالتزام منظمــة األمــن     
إحالتـها إىل احملـاكم    قضـايا تـتم   والتعاون يف أوروبا برصـد أي 

ــة الدوليــة لروانــدا،        ــا خيــص احملكمــة اجلنائي ــة. أمــا فيم الوطني
فأعرب عن قلقه من مسائل متعلقة بعقوبة اإلعدام والقـدرات  

  .)٥٧(احمللية

وأوضـحت ممثلــة الــدامنرك أن التعـاون الكامــل لبلــدان     
يوغوسالفيا السابقة مع احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة     

. )٥٨(ق النــدماجها يف اهلياكــل األوروبيــة األطلســيةشـرط مســب 
وأعاد ممثال كرواتيـا، وصـربيا واجلبـل األسـود تأكيـد اسـتعداد       
بلــديهما للتعــاون مــع احملكمــة. وأشــار ممثــل صــربيا واجلبــل        

مــع احملكمــة، إىل  “يوضــح نطــاق التعــاون ”األســود، كــدليل 
ــا أن ــن  ال مـ ــل عـ ــهم  ١٣يقـ ــربيا ومتـ ــن صـ ــهما مـ ــن نيمتـ  مـ

ــة ــذ     مجهوري ــا إىل احملكمــة من صربســكا ســلّموا أنفســهم طوع
. وأوضــح ممثــل كرواتيــا أنــه  )٥٩(٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب 

فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع   “لتســوية املســألة األخــرية املتبقيــة ”
__________ 

 .٢٦و  ٢٥ان رجع نفسه، الصفحتامل  )٥٤(  

 .٢٤و  ٢٣ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٥(  

 .٣٦ة املرجع نفسه، الصفح  )٥٦(  

 .٢٧و  ٢٦ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٧(  

 .٢٦و  ٢٥ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٨(  

 .٣٨و  ٣٧ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٩(  

احملكمة، شرعت حكومته يف تنفيذ خطة العمـل الـيت عرضـتها    
ــهر     ــاد األورويب يف شـــ ــة لالحتـــ ــل التابعـــ ــة العمـــ ــى فرقـــ علـــ

. وأكد ممثل البوسنة واهلرسك مـن جديـد أنـه    )٦٠(/أبريلنيسان
ال ميكــــن حتقيــــق الســــالم واالســــتقرار الــــدائمني يف املنطقــــة 

يــــتم القــــبض علــــى املتــــهمني الرئيســــيني، وال ســــيما   حــــىت
. وأعــرب )٦١(كــاراديتش ومالديــتش، الــذين ال يزالــوا طلــيقني 

ــه إزاء ا   ــدا عــن قلق ــل روان ــه   ممث ســتراتيجية اإلجنــاز، مؤكــدا أن
ــتراتيجية      ال ــاز بوصــفها اس ــتراتيجية اإلجن ــر إىل اس ــي النظ ينبغ

انسـحاب للمجتمـع الـدويل مـن التزامـه بتقـدمي مجيـع املتـهمني         
إىل العدالة. وفيما يتعلق بإحالة القضايا، فقـد أكـد مـن جديـد     
رغبة روندا يف إبرام اتفاق مع احملكمة اجلنائية الدوليـة لروانـدا   

أي مـــــن القضـــــايا  علـــــىبعـــــدم تطبيـــــق عقوبـــــة اإلعـــــدام  
  .)٦٢(إليها  احملالة

  
املعقـودة   ،٥٣٢٨املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥يف 

كــــــــانون  ١٥املعقــــــــودة يف  ،٥٣٢٨يف اجللســــــــة   
جدول أعماله رسـالة   ، أدرج الس يف٢٠٠٥األول/ديسمرب 

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠مؤرخة 
، ورســالة مؤرخــة  )٦٣(الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة  احملكمــة 

مـن رئـيس احملكمــة    موجهـة  ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ٥
، حتـيالن التقريـرين السـنويني بشـأن     )٦٤(اجلنائية الدولية لرواندا

تنفيذ استراتيجييت اإلجناز اخلاصة بـاحملكمتني. واسـتمع الـس    
لكـل   دعي العـام املـ إىل بيانات أدىل ا رئيسا كلتا احملكمـتني و 

__________ 

 .٤٥و  ٤٤ان املرجع نفسه، الصفحت  )٦٠(  

 .٤٤-٤١ات لصفحاملرجع نفسه، ا  )٦١(  

 .٤١-٣٩ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٢(  

  )٦٣(  S/2005/781. 

  )٦٤(  S/2005/782. 
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ــهما ــس  منــ ــاء الــ ــع أعضــ ــات مجيــ ــذلك  ،. وأدىل ببيانــ وكــ
كرواتيــــا، وروانــــدا، وصــــربيا البوســــنة واهلرســــك، و ممثلــــو
  األسود.  واجلبل

وأبلغ رئيس احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة بـأن    
أنــيت غوتوفينــا، وهــو مــن املتــهمني ذوي املناصــب العليــا، قــد   

  قـــل يف إســـبانيا، وقـــد نكـــانون  ١٠قـــل إىل احملكمـــة يف  اعت
األول/ديســمرب. وأبلــغ الــس أيضــا أنــه قــد أحيلــت قضــية        

دائـــرة جـــرائم احلـــرب    واحـــدة إىل كرواتيـــا، وقضـــيتان إىل  
مبحكمة الدولة يف البوسنة واهلرسـك، ومل يبـت بشـكل ـائي     

مقترحــات إحالــة أخــرى. وذكــر كــذلك أن عــدم إلقــاء        يف
مبعـث قلـق   ”بني املتبقني يظل القبض على املتهمني الستة اهلار

، مشــريا إىل قلــة تعــاون مجهوريــة صربســكا مــن حيــث  “بــالغ
اهلـاربني اللـذين   ”توفري املعلومات اليت تؤدي إىل القـبض علـى   

، ومها رادوفان كـاراديتش وراتكـو   “يتصدران قائمة املطلوبني
. وأكـــدت املدعيـــة العامـــة للمحكمـــة أن عـــدم  )٦٥(مالديـــتش

ــداع رادوفـــان كـــار   ــو مالديـــتش يف احلجـــز   إيـ اديتش وراتكـ
أمام جنـاح عمـل    “العائق الرئيسي”القضائي لدى احملكمة هو 

  .)٦٦(احملكمة

اجلنائيـــة الدوليــة لروانــدا أنـــه   وأكــد رئــيس احملكمــة      
يزال أمام احملكمة أعمال كثرية جيـب إجنازهـا، وشـدد علـى      ال

ــة القضــايا واعتقــال      ــق بإحال ــدول فيمــا يتعل ضــرورة تعــاون ال
بني، مؤكــــدا أن إفــــالت مــــرتكيب األعمــــال الوحشــــية اهلــــار

ــارا ممكنــا   . وذكــر املــدعي )٦٧(اجلماعيــة مــن العقــاب لــيس خي
العام للمحكمة تفاصيل عن عدة تطورات هامة حـدثت علـى   
مستوى تنفيذ استراتيجية اإلجناز اخلاصة باحملكمـة. وأشـار إىل   

__________ 

  )٦٥(  S/PV.5328 ٩-٤، الصفحات.  

 .١٨-١١ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٦(  

 .١١-٩ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٧(  

قضية إىل املـدعي العـام الروانـدي للنظـر يف      ٣٠تسليم ملفات 
ــة مقاضــاة املتــهمني أمــام احملــاكم الروانديــة، يف حــني        إمكاني
أحيلت قضيتان إىل واليـة قضـائية أوروبيـة كانـت قـد وافقـت       

ــيني إىل   احملاكمــة، كمــا   علــى النظــر يف تقــدمي األشــخاص املعن
ــد       ــت ق ــة يف قضــية كان ــل يف احملاكم أشــار إىل الشــروع بالفع

ح كـذلك  أحيلت مـن قبـلُ إىل واليـة قضـائية أوروبيـة. وأوضـ      
متـهما أحـرارا، وأن كـثريا منـهم، وفقـا       ١٩أنه ال يزال هنـاك  

ملصادره، ما زالوا خيتبئون يف منـاطق يستعصـي الوصـول إليهـا     
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وأكـد أن فريـق اقتفـاء األثـر     

ــد كشــفت عــن     ــة ومصــادر أخــرى ق ــابع للمحكم وجــود  الت
ــا. ولــذلك شــدد علــ      ــيان كابوغــا يف كيني ى أنــه ينبغــي  فيليس

ــة   ” ــذل جهــود مكثف ــى ب ــا عل ــاء  “تشــجيع حكومــة كيني إللق
  .)٦٨(القبض عليه وتسليمه

ــيت      ــبض علـــى أنـ ــاء القـ ــاء الـــس بإلقـ ورحـــب أعضـ
غوتوفينــا وتســليمه إىل احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، 
وبتعاون السـلطات الكرواتيـة واإلسـبانية يف هـذا الصـدد. ويف      

ن الوفـود مـن السـلطات الصـربية     الوقت نفسه، طلـب عـدد مـ   
تكثيف جهودها الرامية إىل القبض علـى املتـهمني املتـبقني مـن     

تأكيــد الذوي املناصــب العليــا. وأعــاد ممثــل الواليــات املتحــدة  
احملكمــة يظــل شــرطا أساســيا     أن التعــاون الكامــل مــع  علــى 

األطلســــية  - ملواصــــلة االنــــدماج يف املؤسســــات األوروبيــــة
ــدول يوغو  ــا إىل تســليم   بالنســبة ل ســالفيا الســابقة، ودعــا كيني

كابوغا إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا، مشـددا علـى أن       
هؤالء اهلاربني ال يزالون يـثريون الصـراع يف منطقـة الـبحريات     

  .)٦٩(الكربى
__________ 

 .٢٢-١٨ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٨(  

 .٣٨و  ٣٧تان املرجع نفسه، الصفح  )٦٩(  
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وأكد ممثل رواندا أن لدى بلده القـدرة علـى مقاضـاة      
جلنائيــة الدوليــة املتــهمني يف مجيــع القضــايا احملالــة مــن احملكمــة ا

. وأعاد ممثـل البوسـنة واهلرسـك تأكيـد التـزام بلـده       )٧٠(لرواندا
القوي مببدأ تقدمي مجيـع املتـهمني بارتكـاب جـرائم حـرب إىل      

. وكرر ممثل صـربيا واجلبـل األسـود اسـتعداد أعلـى      )٧١(العدالة
السلطات يف بلده وإرادا السياسية الكاملـة لبـذل كـل مـا يف     

تــــهمني إىل عهــــدة احملكمــــة الدوليــــة وســــعها لنقــــل بقيــــة امل
  .)٧٢(ليوغوسالفيا السابقة

  
املعقـودة   ،٥٤٥٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧يف 

حزيران/يونيــــه  ٧املعقــــودة يف  ،٥٤٥٣يف اجللســــة   
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٦

لدوليـــة موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة ا ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ٢٩
ــابقة  ــالفيا السـ ــة  )٧٣(ليوغوسـ ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٩، ورسـ أيار/مـ

، )٧٤(موجهة من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ٢٠٠٦
، حتــيالن تقريــرين عــن التقــدم احملــرز صــوب تنفيــذ  )٧٤(لروانــدا

احملكمـــتني. واســـتمع  مـــن كـــلاإلجنـــاز اخلاصـــة ب ةاســـتراتيجي
ــا احملكمــتني و     ــا رئيســا كلت  ــات أدىل ــس إىل بيان ــاال  دعيمل

. وأدىل مجيـع أعضـاء الـس، وممـثال روانـدا      لكـل منـهما   العام
  ببيانات. )٧٥(وصربيا

__________ 

 .٤٣-٤٠ات نفسه، الصفحاملرجع   )٧٠(  

 .٤٥-٤٣ات املرجع نفسه، الصفح  )٧١(  

 .٤٨-٤٦ات املرجع نفسه، الصفح  )٧٢(  

  )٧٣(  S/2006/353. 

  )٧٤(  S/2006/358. 

ــه  ٣يف   )٧٥(   ــذي   ٢٠٠٦حزيران/يونيـ ــتقالل الـ ــالن االسـ ــد إعـ ، وبعـ
لدولــة صــربيا  يعــد اعتمدتــه اجلمعيــة الوطنيــة للجبــل األســود، مل

 

وفيما يتعلق باستراتيجية اإلجناز، أكـد رئـيس احملكمـة      
ــة ليوغوســالفيا الســابقة أن   احملاكمــات ســوف تســتمر    الدولي

ــنة    ــة الســ ــد بدايــ ــا بعــ ــل إىل مــ ــددا   ٢٠٠٩بالفعــ ــد جمــ وأكــ
ــه ــن أنـ ـــ  مـ ــق التق ــن أن تتحقـ ــع   املمكـ ــتم مجيـ ــأن ختتـ ديرات بـ

احملاكمــات حبلــول ذلــك املوعــد، شــريطة أن جتــري حماكمــات 
القضــــايا الــــيت يتعــــدد فيهــــا املتــــهمون بســــهولة؛ وأال تعــــاد  
للمحكمة الدولية القضايا احملالة إىل يوغوسالفيا السـابقة؛ وأن  

فعـال حبيـث    حنـو  مكررا علـى  ٧٣ينفّذ التعديل اجلديد للمادة 
أكثــر تركيــزا؛ وأن حيــال اهلــاربون الســتة  تكــون لــوائح االــام

ذوو الرتب العالية الباقون إىل واليـة احملكمـة يف وقـت قريـب.     
ــر     ــس أيضــا بشــأن آخ ــة إىل ال ــدم إحاط ــيت   وق ــورات ال التط

أعقــاب وفــاة كــل مــن مــيالن بــابيتش وســلوبودان  حــدثت يف
  .)٧٦(ميلوسيفيتش

ــة      ــة الدوليــــ ــة للمحكمــــ ــة العامــــ ــت املدعيــــ وأبلغــــ
طلبـت   عريضـة  ١٣فيا السـابقة الـس بأـا قـدمت     ليوغوسال

قضايا إىل الواليات القضائية الداخليـة ليوغوسـالفيا    إحالة فيها
إجراء تقييم لألجهـزة القضـائية احملليـة أثبـت أـا       السابقة، بعد

القضـايا. ودعـت صـربيا     تلـك  قادرة على حماكمة املتـهمني يف 
ــد    إىل ــن اجله ــد م ــذل مزي ــتش  ب ــال مالدي ــا   العتق ــه، بينم ونقل

أفــادت بــأن اعتقــال كــاراديتش ميثــل مســؤولية مشــتركة بــني    
مشـال األطلسـي،    صربيا، ومجهورية صربسكا، ومنظمة حلف

االحتــاد األورويب. وأعربــت  الــيت يقودهــا وقــوة حفــظ الســالم
التحقيقـات الـيت أجرـا     من عـدم توصـل   خيبة أملها أيضا عن

ان وجود فالسـتيمري  السلطات الروسية إىل أية نتائج بشأن مك
جورجيفيتش، املتهم بأنه مسؤول عن جرائم خطرية ارتكبتـها  

__________ 

وجــود. ومنـذ ذلـك التـاريخ، واصــلت     واجلبـل األسـود االحتاديـة   
 .صربيا عضوية صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة

  )٧٦(  S/PV.5453 ٨-٤، الصفحات. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1030/1582 
 

التـأخريات الطويلـة الـيت    ”القوات الصربية يف كوسوفو، ومـن  
يف نقل السلطات الروسية لـدراغان زيلينـوفيتش،    “ال مربر هلا

اهلــارب مــن العدالــة واحملتجــز يف االحتــاد الروســي. وقالــت إن  
فـاؤل بشـأن مسـتقبل تعـاون احملكمـة      الت”ذلك ال يبعـث علـى   

  .)٧٧(“مع االحتاد الروسي

وشدد رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا علـى أنـه     
مــن أجــل ضــمان تنفيــذ اســتراتيجية اإلجنــاز اخلاصــة باحملكمــة   
بنجاح ال بد من املثابرة ومن تـوفري أقصـى درجـات الكفـاءة،     

ضـاة حبــوايل  وأنـه مـن األفضـل يف هـذا الصــدد متديـد واليـة الق      
. )٧٨(٢٠٠٧انتخـــاب قضـــاة جـــدد يف   شـــهرا بـــدال مـــن  ١٩

ووجــه املــدعي العــام للمحكمــة االنتبــاه إىل إحالــة القضــايا إىل 
الواليات القضائية الوطنية، اليت ال تزال عملية بطيئة وتتضـمن  

التحديات، وإىل العدد الكـبري مـن املتـهمني الفـارين      الكثري من
حكومـة كينيــا   ى ضـرورة تشــجيع علـ  تأكيــدالاملتـبقني. وأعـاد   

علــى زيــادة تكثيــف اجلهــود إللقــاء القــبض علــى فيليســيان        
حســب املعلومــات  ،كابوغــا، الــذي يواصــل اإلقامــة يف كينيــا 

  .)٧٩(االستخبارية املتاحة

ــاء       ــى الوفــ ــتني علــ ــس احملكمــ ــاء الــ ــجع أعضــ وشــ
كل منهما من خالل استكشـاف  اصة بخلااإلجناز  ةباستراتيجي

الالزمة واملالئمة. ورحب العديـد مـن الوفـود    كل اإلجراءات 
بتعجيل احملاكمـات   املعين بالتوصيات اليت قدمها الفريق العامل

اليت جتري يف احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، وكـذلك      
بالتــدابري احملــددة الــيت اختــذا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا  

دت ممثلـة الواليـات   . وشـد أوانـه  احملكمـة يف  عمل لضمان سري
ــاح       ــمان جنـ ــدويل ضـ ــع الـ ــن للمجتمـ ــه ميكـ ــى أنـ ــدة علـ املتحـ

__________ 

 .١٦-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٧٧(  

 .١٢-٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٨(  

 .١٩-١٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٩(  

اســـتراتيجية اإلجنـــاز اخلاصـــة باحملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا  
الســابقة بتقــدمي املســاعدة للجهــود الــيت تبــذهلا احملكمــة لتنميــة   

ــات يف   ــام باحملاكمـ ــى القيـ ــة علـ ــاكم احملليـ ــدرات احملـ ــايا  قـ قضـ
. وأيـد األعضـاء   )٨٠(ةواملتوسـط  ياذوي الرتب الدن املتهمني من

عموما متديـد واليـة القضـاة الـدائمني األحـد عشـر يف احملكمـة        
ــاً الســتراتيجية اإلجنــاز اخلاصــة     ــدا حتقيق ــة لروان ــة الدولي اجلنائي
ــدامنرك) إىل أــا قامــت     بتلــك احملكمــة. وأشــارت الرئيســة (ال

ت ركـ ذبتعميم مشـروع قـرار ـذا املعـىن لينظـر فيـه الـس، و       
 ا ترجــــو أن يــــتمكن الــــس مــــن اعتمــــاد هــــذا الــــنص أــــ
  .)٨١(قليل  بعد

ــيالن         ــن م ــل م ــاة ك ــات يف وف ــق بالتحقيق ــا يتعل وفيم
ت ممثلـــة الواليـــات عربـــبـــابيتش وســـلوبودان ميلوســـيفيتش، أ

ــ هــاداعتقعــن ااملتحــدة  أن التحريــات الــيت بــادرت بإجرائهــا  ب
ــة ليوغوســالفيا الســابقة مثلــت    ردودا شــاملة ”احملكمــة الدولي

، وأشادت بالتزام احملكمة بتنفيذ التوصـيات الـواردة   “ومناسبة
. وتسـاءل ممثـل االحتـاد الروسـي عـن السـبب       )٨٢(يف التحريات
وراء عــدم إدخــال ســلوبودان ميلوســيفيتش إىل     الــذي يقــف 

ــادة ــردي صــحته، وادعــى أن مشــاكله      عي ــم ت ــدا، رغ يف هولن
كـر  الصحية مل ترصد على حنو سـليم. وباإلضـافة إىل ذلـك، ذ   

ــده  ــد بلـ ــليب ”أن وفـ ــيم السـ ــل التقيـ ــة  “ال يقبـ ــة العامـ للمدعيـ
أن بلـده   للتعاون بـني االحتـاد الروسـي واحملكمـة، وشـدد علـى      

لتلبيـة طلبـات احملكمـة للمسـاعدة.     “ اجلهود الضـرورية ”بذل 
وأخريا، ويف سـياق اإلشـارة إىل ارتفـاع ميزانيـة احملكمـة، قـال       

__________ 

 .٢٨-٢٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٠(  

 .٣٨و  ٣٧تان ه، الصفحاملرجع نفس  )٨١(  

 .٢٨-٢٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٢(  
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السـتراتيجية اإلجنـاز    إن احملكمة جيـب أن متتثـل امتثـاال صـارما    
  .)٨٣(هانااليت تتب

وأعرب ممثل اململكة املتحـدة عـن أملـه يف أن تواصـل       
جهــد ممكــن لتــذليل الصــعوبات  كــل الســلطات الروســية بــذل

ــه      ــال إن ــوفيتش إىل الهــاي بســرعة. وق كيمــا يتســىن نقــل زلين
يتطلع أيضا إىل اسـتمرار السـلطات الروسـية يف بـذل قصـارى      

الســتيمري جــورجيفيتش، إن كـــان   جهــدها لتحديــد مكــان ف   
  .)٨٤(موجودا هناك، ولنقله إىل الهاي مباشرة

وكرر ممثل صربيا استعداد السلطات يف بلده وإرادـا    
يف وسـعها لنقـل بقيـة املتـهمني      مـا  السياسية الكاملة لبذل كل

. وقال ممثـل  )٨٥(إىل عهدة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة
باختــاذ التــدابري املالئمــة لضــمان روانــدا إن حكومتــه ســترحب 
ــهمني إىل  ــع املتـــ ــدمي مجيـــ ــهاء    تقـــ ــد انتـــ ــىت بعـــ ــة حـــ العدالـــ

  .)٨٦(احملكمة  والية
  

املعقـودة   ،٥٥٩٤املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥يف 

كــــــــانون  ١٥املعقــــــــودة يف  ،٥٥٩٤يف اجللســــــــة   
رسـالة   جدول أعماله ، أدرج الس يف٢٠٠٦األول/ديسمرب 

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥مؤرخة 
، ورســالة مؤرخــة  )٨٧(احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة   

موجهـة مـن رئـيس احملكمـة      ٢٠٠٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ٣٠
__________ 

 .٣٢-٣٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٣(  

 .٣٣و  ٣٢تان املرجع نفسه، الصفح  )٨٤(  

 .٤٠-٣٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٥(  

 .٤٣-٤٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٦(  

  )٨٧(  S/2006/898. 

، حتيالن تقريـرين عـن التقـدم احملـرز     )٨٨(اجلنائية الدولية لرواندا
احملكمـتني.  كـل مـن   اإلجنـاز اخلاصـة ب   ةصوب تنفيذ استراتيجي

ــتني       ــا احملكم ــا رئيســا كلت  ــات أدىل ــس إىل بيان واســتمع ال
. وإضـافة إىل البيانـات الـيت أدىل ـا     لكل منـهما  دعي العاماملو

مجيــع أعضــاء الــس، أدىل ببيانــات ممثلــو البوســنة واهلرســك،  
  ورواندا، وصربيا.

ــة   ــيس احملكمــة     اإلعالميــة ويف اإلحاط ــيت قــدمها رئ ال
ــرض  الدول ــة ليوغوســالفيا الســابقة، ع تفاصــيل عــن أحــدث    ي

ــة احملكمــة، وعــرض      ــز فعالي اخلطــوات املتخــذة مــن أجــل تعزي
التوقعـات املتعلقـة بتنفيـذ اسـتراتيجية اإلجنـاز. وأشـار إىل        آخر

متوقعــة، فريتقــب إجنــاز مجيــع   أنــه مــا مل تنشــأ صــعوبات غــري 
د موعـ  حماكمـات املتـهمني املوجـودين حتـت حتفـظ احملكمـة يف      

. وأفادت املدعيـة العامـة للمحكمـة    )٨٩(٢٠٠٩عام  يتجاوز ال
ــف   ــرار حل ــأن ق ــاتو ب ــؤخرا الســماح للبوســنة واهلرســك    الن م

إشـارة  ”وصربيا باالنضمام إىل الشراكة من أجل السالم مثّـل  
. وهلـذا قالـت   “قوية إىل أن الـدعم الـدويل للمحكمـة يتنـاقص    

ا ينبغــي أن إــا تــود أن تطلــب مــن الــس أن ينظــر يف مــا إذ   
تبقى احملكمة مفتوحة إىل أن يحـاكم كـراديتش ومالديـتش يف    
الهــاي. وشــددت علــى أمهيــة هــذه املســألة بالنســبة لعشــرات  

العدالــة الــيت   اآلالف مــن الضــحايا الــذين وضــعوا آمــاهلم يف    
  .)٩٠(توفرها األمم املتحدة

ووجه رئيس احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا االنتبـاه        
ض األشـخاص الـذين بـرأم احملكمـة، مشـريا إىل      إىل وضع بعـ 

أن بعضــهم يوجــدون يف الوقــت الــراهن حتــت محايــة احملكمــة   
__________ 

  )٨٨(  S/2006/951. 

  )٨٩(  S/PV.5594 ١٠-٤، الصفحات. 

 .١٦-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٩٠(  
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. وأشــار )٩١(أروشــا، وهــم حباجــة إىل بلــدان إقامــة جديــدة   يف
عديــدة أصــبحت تبــدي   املــدعي العــام للمحكمــة إىل أن دوال 

ــبء     ــل عـ ــاركة يف حتمـ ــدة، للمشـ ــورة متزايـ ــتعدادها، بصـ اسـ
م أـم ارتكبـوا أعمـال إبـادة مجاعيـة املقـيمني       يـزع  حماكمة من

يف بلــداا. وتشــمل تلــك البلــدان كنــدا، والواليــات املتحــدة،  
  .)٩٢(وعدة دول أوروبية

وأفــادت ممثلــة اململكــة املتحــدة بأنــه ينبغــي أال تفســر     
ــنة      ــي إىل البوسـ ــال األطلسـ ــف مشـ ــا حلـ ــيت وجههـ ــدعوة الـ الـ

شــراكة مــن أجــل  واهلرســك وصــربيا لالنضــمام إىل برنــامج ال 
أـا إضـعاف للـدعم املقـدم للمحكمـة. وأشـارت        السالم على

إىل أن املزيد من االندماج يف االحتاد األورويب ومنظمـة حلـف   
مشال األطلسي سيتوقف علـى مـدى التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق       

  .)٩٣(باحملكمة

وأكد ممثل صربيا عزم بلده على التعاون مع احملكمـة،    
ــذ  ــه من ــاير كــانون  مشــريا إىل أن ــة  ٢٠٠٥الثاين/ين ، متــت إحال

 “اجلهــود املمتــازة”متــهما إىل احملكمــة يف الهــاي بفضــل  ١٦
  .)٩٤(اليت بذهلا بلده

ودعا ممثال مجهورية ترتانيا املتحـدة والصـني إىل تقـدمي      
دعــم دويل للــهيئات القضــائية الوطنيــة لتحســني قــدراا علــى   

. وأعاد ممثل روانـدا  )٩٥(مقاضاة املتهمني يف القضايا احملالة إليها
رواندا تأكيد رغبة بلـده يف تلقـي مزيـد مـن اإلحـاالت، قـائال       

__________ 

 .١٣-١٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٩١(  

 .٢٠-١٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٩٢(  

 .٢٨-٢٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٩٣(  

 .٣٩-٣٧ املرجع نفسه، الصفحات  )٩٤(  

(مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة)؛     ٢١و  ٢٠ ناتاملرجع نفسه، الصفح  )٩٥(  
 .(الصني) ٢٤والصفحة 

مسـؤوليتها الوطنيـة   ”إن الوقت قد حـان كـي تتحمـل روانـدا     
  .)٩٦(“الكاملة

وشـــدد املتكلمـــون علـــى ضـــرورة تنفيـــذ اســـتراتيجية   
اإلجناز يف الوقت احملدد. وشـدد ممثـل فرنسـا علـى أن املواعيـد      

ت مواعيـد لتوقـف العمـل، وأكـد     شكلت أهدافا ولكنـها ليسـ  
الواضــح، بالنســبة لوفــد بلــده، أنــه ال ميكــن اعتبــار أن  مــن أنــه

يحـاكَم املتـهمون الفـارون     مهام احملكمتني قد أجنـزت طاملـا مل  
ــا املتحــدة     )٩٧(الرئيســيون ــة ترتاني ــل مجهوري ــال ممث ــل، ق . وباملث

اعتقال وحماكمـة اهلـاربني مـن ذوي الرتـب العليـا جيـب أن        إن
ــار يف اســتراتيجية اإلجنــاز يؤخــذ  . ووافقــت ممثلــة )٩٨(يف االعتب

الواليــات املتحــدة علــى ذلــك واقترحــت أن يشــرع الــس       
مناقشات حول أفضل طريقة لضمان مثول هـؤالء اهلـاربني    يف

. “الوقـت الـذي يعتقلـون فيـه     بصرف النظر عن”أمام العدالة 
حملكمـة  وبتأييد من ممثلـة اململكـة املتحـدة، قالـت إن األبـواب ا     

  .)٩٩(“مشرعة أمام مالديتش وكراديتش”ستظل 

ــه إذا       ــان أنـ ــل اليابـ ــظ ممثـ ــرى، الحـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
سيكــون  ”اختارت احملكمتان انتظار تسليمهما بقيـة الفاريـن، 

مــن خــالل امليزانيــة  “مــن الصــعب تبـــرير واســتمرار دعمهمــا 
العادية. وأكد من جديد أنه ينبغي توفري التمويـل املمكـن بعـد    

ملوعــد النـــهائي احملــــدد عـــرب التربعـــات الطوعيـــة مـــن الـــدول  ا
. وشـــدد ممثـــل االحتـــاد الروســـي علـــى أنـــه ينبغـــي )١٠٠(املعنيـــة

للمحكمتني تنفيذ اسـتراتيجية اإلجنـاز الـيت وافـق عليهـا جملـس       
__________ 

 .٤٢-٤٠ نفسه، الصفحاتاملرجع   )٩٦(  

 .٣٣-٣١ املرجع نفسه، الصفحات  )٩٧(  

 .٢١و  ٢٠ن اتاملرجع نفسه، الصفح  )٩٨(  

(الواليـــات املتحـــدة)؛    ٢٢و  ٢١املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان      )٩٩(  
 .(اململكة املتحدة) ٢٨-٢٦والصفحات 

 .٢٤و  ٢٣ن اتاملرجع نفسه، الصفح  )١٠٠(
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تنفيذا دقيقا. وأوضح أنه يرى أن عدم تقدمي مالديـتش وغـريه   
ــة ال ميكـــن أن يـــربر اســـ   تمرار هـــذه مـــن املتـــهمني إىل احملكمـ

  .)١٠١(ما ال اية  احملكمة يف عملها إىل
  

املعقـودة   ،٥٦٩٧املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٨يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٦٩٧يف اجللسـ ــه  ١٨املعقـ حزيران/يونيـ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٧

موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة  ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ١٥
 أيـــــار/ ٢٣، ورســــالة مؤرخــــة   )١٠٢(ليوغوســــالفيا الســــابقة  

موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة   ٢٠٠٧ مـــايو
، حتيالن تقييمات عـن التقـدم احملـرز صـوب تنفيـذ      )١٠٣(لرواندا

احملكمــتني. وإضــافة إىل مــن  كــلاإلجنــاز اخلاصــة ب ةاســتراتيجي
ات ممثلـو  البيانات اليت أدىل ا مجيع أعضـاء الـس، أدىل ببيانـ   

، وروانــدا، وصــربيا. )١٠٤(البوســنة واهلرســك، واجلبــل األســود
ــا     ــات أدىل ــس إىل بيان ــتني    واســتمع ال ــا احملكم رئيســا كلت

  .لكل منهما دعي العاماملو

ــة ليوغوســالفيا الســابقة       ــيس احملكمــة الدولي وذكــر رئ
تفاصيل عن التقدم الذي أُحرز مؤخرا جلعـل احملاكمـات أكثـر    

مكـررا،   ٧٣ذلك االستخدام الفعـال للمـادة    كفاءة. وقد مشل
اليت ختول أن يطلب من املدعي العام أو يؤمر بتخفيض الئحـة  

ــض القضــايا   ــام يف بع ــة    )١٠٥(اال ــة العام ــد ســلطت املدعي . وق
__________ 

 .٣١و  ٣٠ن اتاملرجع نفسه، الصفح  )١٠١(

)١٠٢(  S/2007/283. 

)١٠٣(  S/2007/232. 

ــل األ   )١٠٤( ــة اجلبـ ــت مجهوريـ ــدة يف   قُبلـ ــم املتحـ ــوا يف األمـ ــود عضـ سـ
 .٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٢٩

)١٠٥(  S/PV.5697 ٩-٤، الصفحات. 

للمحكمة الضوء علـى بعـض التطـورات اإلجيابيـة الـيت طـرأت       
مستوى تعاون صربيا مع احملكمة، بينما شددت علـى أن   على

رار متتــع مالديــتش وكــاراديتش بــاإلفالت مــن العقــاب،  اســتم
يقوض كل اجلهود الرامية إىل االنتصـاف للضـحايا، ويـؤثر يف    

  .)١٠٦(الوقت نفسه على مصداقية احملكمة

وأشـار رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا جمــددا    
إىل العقبات الـيت حتـول دون تنفيـذ اسـتراتيجية اإلجنـاز، مبـا يف       

ــهم  ــك املت ـــذل ــون طلقــ   ١٨ ني ال ــذين ال يزال . وأشــار )١٠٧(اءال
املــدعي العــام للمحكمــة إىل أنــه مت حتديــد ســتة أمســاء مــن بــني 
الثمانيــة عشــر متــهما هاربــا لتقــدميهم للمحاكمــة نظــرا للــدور 
ــادة اجلماعيـــة عـــام       ــل منـــهم يف اإلبـ ــادي الـــذي أداه كـ القيـ

. وشدد على أنه يف حالة أنه مل يقـبض علـيهم إال بعـد    ١٩٩٤
أو إذا ظلـوا   ٢٠٠٨ ملوعد احملدد النتهاء حماكمتهم بنهاية عاما

حىت ذلك التاريخ، فسيتعني أن يقدم الـس توجيهـات    اءطلق
كيفيــة التصــرف يف قضــاياهم. ويف هــذا الســياق، أشــار  حــول

فيليســيان كابوغــا يف نــريويب حــىت  إىل أن مصـادر حمايــدة رأت 
 بلغـه  مـا  ء علىبنا على أقل تقدير، وأكد ٢٠٠٧نيسان/أبريل 

أن معظــم املتــهمني الفــارين البــاقني موجــودون  مــن معلومــات
جبمهورية الكونغـو الدميقراطيـة. وأشـار كـذلك إىل أن روانـدا      
ــق       ــول، يســتبعد تطبي ــد ســنت تشــريعا، أصــبح ســاري املفع ق

 أن ذلـك  اعتـرب عقوبة اإلعدام يف القضايا احملالة مـن احملكمـة. و  
ــداب ، باإلضــافة إىلالتشــريع ــل   الت ــد جع ري املتخــذة األخــرى، ق

مكـررا   ١١مبوجـب املـادة    إليهـا  رواندا مؤهلة إلحالة القضـايا 
  .)١٠٨(لمحكمةل اإلجرائية قواعدالمن 

__________ 

 .١٧-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٦(

 .١٣-٩ املرجع نفسه، الصفحات  )١٠٧(

 .١٩-١٧ املرجع نفسه، الصفحات  )١٠٨(
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ــتكلمني ب    ــم املـ ــاد معظـ ــييت وأشـ ــال عملـ ــرال ااعتقـ جلنـ
يف الفتـرة   ،زدرافكو توليمري واجلنرال فالسـتيمري ديـورديفيتش  

ــ ،األخــرية ــل األســود،  ني يســرما ســلطات صــربيا، وا تالل جلب
ومجهوريـــة صربســـكا. وشـــددوا علـــى ضـــرورة تقـــدمي مجيـــع 
املتــهمني إىل العدالــة، وال ســيما رادوفــان كــاراديتش وراتكــو   

  مالديتش وفيليسيان كابوغا.

وأشــار ممثــل االحتــاد الروســي إىل أنــه مت إلقــاء القــبض    
علـــى اجلنـــرال ديـــورديفيتش يف اجلبـــل األســـود، ولـــيس يف       

يــــــة العامـــــة للمحكمــــــة الدوليــــــة  . وردت املدع)١٠٩(بلـــــده 
ــة إن ذلــك علــى ذلــك  ليوغوســالفيا الســابقة   ــه  قائل  ال يعــين أن

ــن ي مل ، وأضـــافت قائلـــة  قبـــل ذلـــك  يف االحتـــاد الروســـي كـ
أن اجلنـرال  هلـا  القبض علـى اجلنـرال تـوليمري، تأكّـد      عقب إنه

ــا يف   ــان أيضــ ــورجييفيتش كــ ــام    جــ ــي يف عــ ــاد الروســ االحتــ
١١٠(٢٠٠٥(.  

الــدول بالتعــاون مــع احملكمــتني،   وفيمــا يتعلــق بــالتزام  
العمليــة اجلاريــة الراميــة إىل  أكــدت ممثلــة اململكــة املتحــدة بــأن

إدماج صربيا يف االحتاد األورويب ال تعـين أن االحتـاد األورويب   
يركز أقل على تعاون صربيا مع احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا    

. وردا على ذلـك، أكـد ممثـل صـربيا أن حكومتـه      )١١١(السابقة
طلــب يف  ١ ٦٠٠ردت علــى طلبــات احملكمــة البــالغ عــددها  

ــة   نســبة الوقــت املناســب وبســرعة، وال تتعــدى   ــردود العالق ال
  .)١١٢(يف املائة من هذه الطلبات ٣إىل  ٢بني   ما

__________ 

 .٣٠و  ٢٩ فحاتاملرجع نفسه، الص  )١٠٩(

 .٥٠ة املرجع نفسه، الصفح  )١١٠(

 .٣٣و  ٣٢تان املرجع نفسه، الصفح  )١١١(

 .٤٦-٤٤ املرجع نفسه، الصفحات  )١١٢(

ــة        ــرة والي ــهاء فت ــد انت ــة بع ــق باملهــام املتبقي وفيمــا يتعل
الـس   اعتقـاده بضـرورة نظـر    عن ممثل بنما عرباحملكمتني، أ

ــة    يف إم ــة اجلنائيــ ــتني إىل احملكمــ ــال احملكمــ ــل أعمــ ــة نقــ كانيــ
تم، بعـد انتـهاء   تـ . وحتديدا، طلب ممثـل روانـدا أن   )١١٣(الدولية

مجيــع القضــايا  إحالــة واليــة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، 
املعلقة إىل الوالية القضـائية الوطنيـة لبلـده، وطلـب إىل الـس      

ــدول بالتعــاون ا     ــزم ال ــرارٍ يل ــاذ ق ــدا   اخت ــع روان ــل م ى لــعلكام
مقاضاة املتهمني يف القضايا املعلقة. وشدد أيضا علـى ضـرورة   
أن يقضي األشخاص املدانون فترة عقوبام يف روانـدا، وقـال   
إنه فوجئ باملعلومـات الـيت قـدمها الـرئيس واملـدعي العـام الـيت        
مفادهــا أن احملكمــة تفكــر يف إحالــة قضــايا وإرســال أشــخاص  

  .)١١٤(مدانني إىل فرنسا

وظلت آراء املتكلمني متضـاربة بشـأن تنفيـذ اجلـدول       
. ٢٠٠٨الزمين احملدد للمحكمتني إلجناز أعماهلما حبلـول عـام   

وأعــرب ممــثال فرنســا والواليــات املتحــدة عــن رأي مفــاده أنــه  
، تـوخى جيب مقاضاة مجيع املتهمني حىت بعد املوعد النـهائي امل 

ت أقواهلــا ممثلـــة  وأعلنــت ممثلــة الواليـــات املتحــدة، الـــيت ردد   
مــن العدالــة اململكــة املتحــدة، أنــه ال ينبغــي الســماح للــهاربني  

مبجـرد اسـتمرار هـروم إىل مـا بعـد      ” قبضـتها  بأن يفلتوا مـن 
. ومن ناحية أخرى، أوضح ممثـل  )١١٥(“انتهاء والية احملكمتني

االحتاد الروسي أن بلده يعترض علـى متديـد أعمـال احملكمـتني     
ــه ال إىل مــا ــة ل ــه مــع اقتــراب   )١١٦(اي . وأشــار ممثــل الصــني أن

انتهاء أعمال احملكمـتني، جيـب أن تكـون أي إجـراءات متابعـة      
__________ 

 .٢٢و  ٢١تان املرجع نفسه، الصفح  )١١٣(

 .٤٤-٤٢ املرجع نفسه، الصفحات  )١١٤(

ــفحات    )١١٥( ــه، الصــ ــع نفســ ــدة)،  ٢٥-٢٣املرجــ ــات املتحــ (الواليــ
ــفحات  ــا)؛ ٢٧-٢٥والصــــ ــفحتان  (فرنســــ  ٣٣و  ٣٢والصــــ

 .(اململكة املتحدة)

 .٣٠و  ٢٩تان املرجع نفسه، الصفح  )١١٦(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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يتخــذها الــس متوائمــة مــع املبــادئ الــواردة يف اســتراتيجييت   
  .)١١٧(اإلجناز

ــن      ــد العديـــد مـ ــإرث احملكمـــتني، أكـ ــا يتعلـــق بـ وفيمـ
ـا  املتكلمني أنه، باإلضافة إىل املالحقات القضائية اليت قامت 

رتاها، واملهـــام املتبقيـــة الـــيت احملكمتـــان واألحكـــام الـــيت أصـــد
ــد ت  ال ــا، قـــ ــزاالن تؤدياـــ ــابقةً يف  تـــ ــان ســـ ركـــــت احملكمتـــ

ــانون ــا احملــاكم املســتقبلية يف     الق  ــدويل ميكــن أن تسترشــد ال
  احلاالت املماثلة.

  
املعقـودة   ،٥٧٩٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٠يف 

كــــــــانون  ١٠املعقــــــــودة يف  ،٥٧٩٦يف اجللســــــــة   
جدول أعماله رسـالة   ، أدرج الس يف٢٠٠٧األول/ديسمرب 

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٧تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢مؤرخة 
ــة ليوغوســالفيا الســابقة   ، ورســالة مؤرخــة  )١١٨(احملكمــة الدولي

موجهـة مـن رئـيس احملكمـة      ٢٠٠٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٦
، حتيالن تقريرين عن التقـدم احملـرز   )١١٩(ولية لرواندااجلنائية الد

احملكمـتني.  كـل مـن   اإلجنـاز اخلاصـة ب   ةصوب تنفيذ استراتيجي
ــتني       ــا احملكم ــا رئيســا كلت  ــات أدىل ــس إىل بيان واســتمع ال

. وإضـافة إىل البيانـات الـيت أدىل ـا     لكل منـهما  دعي العاماملو
  ا، ورواندا، وصربيا.أعضاء الس، أدىل ببيانات ممثلو كرواتي

وســلّط رئــيس احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة    
ــو حتقيــق أهــداف         ــذي أُحــرز حن ــدم اهلــام ال الضــوء علــى التق

. وأبلغ رئـيس احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة     )١٢٠(استراتيجية اإلجناز
__________ 

 .٣٨ة املرجع نفسه، الصفح  )١١٧(

)١١٨(  S/2007/663. 

)١١٩(  S/2007/676. 

)١٢٠(  S/PV.5796 ٨-٤، الصفحات.  

لرواندا عن إحـراز تقـدم مطـرد يف النـاتج القضـائي، وأكـد أن       
ى تعزيز قـدرات النظـام القضـائي    احملكمة واصلت املساعدة عل

  .)١٢١(يف رواندا

ويف ســـــياق اإلشـــــارة إىل مالديـــــتش وكـــــاراديتش،   
أكدت املدعية العامة للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة     

ــن    ــه م ــب”جمــددا أن ــذين    “املعي ــة أن ه ــل احملكم بالنســبة لعم
ســبب الفــردين ال يــزاالن فــارين. وكــررت انتقادهــا لصــربيا ب 

ــاون  ــدم التع ــها مشــرية إىل وجــود      ع ــع مكتب ــل م بشــكل كام
يف النـــهج الــذي تتبعـــه صــربيا إىل جانـــب   “ عيــوب جديــة  ”
ودعـــت االحتـــاد األورويب إىل أن حيـــافظ “. عرقلـــة متعمـــدة”

على موقفه القائم علـى املبـدأ باإلصـرار علـى التعـاون الكامـل       
لصربيا مع احملكمة بوصفه شرطا لعملية مـا قبـل االنضـمام إىل    

. وأبلـــغ )١٢٢(األورويب ولعمليــة االنضــمام إىل االحتــاد   االحتــاد  
ــه بفضــل      ــدا أن ــة لروان ــة الدولي ــام للمحكمــة اجلنائي املــدعي الع
االعتقاالت األخرية اليت متت يف فرنسـا وأملانيـا، اخنفـض عـدد     

ــة    ١٤إىل  ١٨اهلــاربني مــن   ــني اهلــاربني األربع ــا. ومــن ب هارب
فيـه الكفايـة حـىت     عشر املتبقني، يعتـرب أربعـة منـهم بـارزين مبـا     

ــهم فيليســيان كابوغــا.     ــهم يف أروشــا، ومــن بين تتقــرر حماكمت
ــدة يف عــام     ــه إذا متــت اعتقــاالت جدي ، ٢٠٠٨وحــذّر مــن أن

فسيزداد حجم عمل احملكمة، وسـيتعني علـى الـس أن يقـرر     
  .)١٢٣(ما إذا كان سيمكِّن احملكمة من مواصلة عملها

وســعها ودعــا املتكلمــون صــربيا إىل بــذل كــل مــا يف    
دون  ،من أجل اعتقال وتسليم مجيع املتـهمني الفـارين املتـبقني   

تــأخري، وحــث العديــد منــهم كينيــا علــى التعــاون مــع احملكمــة 
قبض على كابوغـا. ودعـت   يف سبيل الاجلنائية الدولية لرواندا 

__________ 

 .١١-٨ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢١(

 .١٤-١١ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٢(

 .١٧-١٤ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٣(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ممثلة اململكـة املتحـدة مجهوريـةَ الكونغـو الدميقراطيـة إىل إلقـاء       
ــأم  القــبض علــى عــدد مــن املتــهمني   ــذين يعتقــد ب  اهلــاربني ال

موجــودون يف اجلــزء الشــرقي مــن ذلــك البلــد، وذلــك بــدعم    
األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  منظمــة كامــل مــن بعثــة  

  .)١٢٤(الدميقراطية

وأكد ممثل االحتـاد الروسـي أنـه جيـب علـى احملكمـتني         
أن تسترشدا باملواعيـد النهائيـة الـيت حـددها جملـس األمـن وأن       

ــة     تفعــال  ــن إجنــاز العمــل بنهاي ــا يف وســعهما للتأكــد م كــل م
. وأكــد أنــه ال ميكــن اعتبــار عــدم احتجــاز بعــض ٢٠١٠ عــام

املتهمني مربرا لتمديد واليـة احملكمـتني. وقـال إنـه ينبغـي علـى       
اهليئــات القضــائية الوطنيــة أن تســتلم مهامهمــا. وأعــرب أيضــا 

احملكمـة   عن قلقه من املعلومات اليت تفيد بأن أحد املتهمني يف
ــة     الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة يتمتــع، علــى مــا يبــدو، حبماي
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، ومـن أن البعثـة   

  .)١٢٥(تتعاون بالقدر الكايف مع احملكمة مل

ــد مــن املــتكلمني إىل مســألة     ــويل وتطــرق العدي ــة  ت آلي
عنـدما   تبقيـة أمـر البـت يف القضـايا امل    تصريف األعمال املتبقيةل

تغلق احملكمتان أبواما. ومن بـني اجلوانـب اهلامـة هلـذه اآلليـة      
تسليط الضوء عليها، مقاضاة املتهمني الـذين ال يزالـون    اليت مت

فارين يف املستقبل، وإشراك اهليئـات القضـائية الوطنيـة يف مثـل     
هـــذه املالحقـــات القضـــائية، ومســـألة اإلرث القضـــائي القـــيم 

__________ 

 .٢٠-١٨ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٤(

 .٣١و  ٣٠تان املرجع نفسه، الصفح  )١٢٥(

ــ للمحكمــتني. وأعــرب أعضــاء عــن تقــديرهم    القضــائي هللفق
ــة مــن احملكمــتني حــىت   ، ودعــوا إىل تارخيــه للمقترحــات املقدم

ــات.      ــل هــذه اآللي ــرح إنشــاء مث ــة يف مقت النظــر بســرعة وجدي
ودعا ممثل كرواتيا الس إىل إيـالء اهتمـام أكـرب للـدور الـذي      

ــة يف    ــة الوطنيــ ــنظم القانونيــ ــه الــ ــن أن تؤديــ ــة يف  ميكــ املنطقــ
الع بالوظـائف املتبقيـة للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا      االضط
  .)١٢٦(السابقة

وأعـرب ممثـل روانـدا عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي نقــل          
ســجالت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا ووثائقهــا وموادهــا 
إىل بلده، ألا تشكل جزءا هاما مـن تـاريخ بلـده وألـا ذات     

  .)١٢٧(يف بلده نيةأمهية أساسية للمصاحلة وللسياسات املد

وردا على تعليقـات املدعيـة العامـة للمحكمـة الدوليـة        
 ليوغوســالفيا الســابقة، أكــد ممثــل صــربيا أن حكومتــه تتعــاون 

وبأقصى ما تستطيع مع احملكمـة، وكـرر التـزام بلـده      باستمرار
الكامل بأن يؤدي التعاون مع احملكمة إىل نتيجة ناجحـة. وإىل  

تكبــوا جــرائم حــرب ينبغــي أن جانــب التأكيــد أن كــل مــن ار
توجه إليهم احملكمة مـذكرات اـام، أعـرب عـن اعتقـاده بـأن       

ســوف يعثَــر علــيهم ”املتــهمني األربعــة الــذين مــا زالــوا فــارين 
  .)١٢٨(“وسيقبض عليهم يف املستقبل القريب

__________ 

 .٤٠-٣٨ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٦(

 .٣٦-٣٢ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٧(

 .٣٨-٣٦ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٨(
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  األطفال والصراعات املسلحة - ٣٧

  
 املعقـودة  ٤٨٩٨املداوالت اليت دارات يف اجللسـة    

    ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير   ٢٠يف 

ــاين/نوفمرب   ١٠يف    ــرين الثـ ــني  ٢٠٠٣تشـ ــدم األمـ ، قـ
أبلـغ فيـه عـن     )١(العام تقريرا عن األطفال والصراعات املسلحة

ــن الصــراعات        ــأثرين م ــال املت ــو محايــة األطف ــرز حن ــدم احمل التق
)، وأصــــدر ٢٠٠٣( ١٤٦٠املســــلحة وعــــن متابعــــة القــــرار 

لق هذه التوصيات بإدمـاج قضـايا   جمموعة من التوصيات. وتتع
األطفال بشكل ممنهج يف مفاوضات السالم واتفاقات السـالم  
وبرامج ما بعد الصـراع، وكـذلك إدراجهـا يف واليـات مجيـع      
عمليـات األمـم املتحــدة حلفـظ السـالم. وأوصــى األمـني العــام      
ــة    ــال محايـ ــر مستشـــارين يف جمـ ــالنظر جبديـــة يف نشـ كـــذلك بـ

وضـع آليـة منتظمـة ومنسـقة للرصـد      األطفال يف كل عملية، و
واإلبالغ، وإاء اإلفـالت مـن العقـاب. وأُرفـق بتقريـر األمـني       
العـام للمـرة األوىل قائمـة بأمســاء األطـراف الـيت جتنـد األطفــال       

تســتخدمهم يف حــاالت الصــراع املســلح غــري املدرجــة يف     أو
  جدول أعمال جملس األمن.

 األول/كــانون  ٢٠، املعقــودة يف ٤٨٩٨ويف اجللســة   

، أدرج الس التقريـر املـذكور أعـاله يف جـدول     ٢٠٠٤يناير 
أعماله. واستمع الس إىل إحاطة من كل مـن املمثـل اخلـاص    
لألمــني العــام املعــين باألطفــال والصــراعات املســلحة، واملــديرة 
التنفيذيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف). وأدىل 

وكـــذلك ممثلـــو أذربيجـــان،  مجيـــع أعضـــاء الـــس ببيانـــات، 
 وأرمينيــــا، وإســــرائيل، وإكــــوادور، وإندونيســــيا، وأوغنــــدا،

__________ 

  )١(  S/2003/1053 و Corr.1  ــالفقرة    ،٢و ــال بـ ــدم عمـ ــن  ١٦املقـ مـ
 ).٢٠٠٣( ١٤٦٠القرار 

، وبـنغالديش،  )٢(يرلندا (باسـم االحتـاد األورويب)  أوأوكرانيا، و
ــدا،      ــرياليون، وفيجــي، وكن ــة الســوية، وس ــة العربي واجلمهوري
وكوســتاريكا، وكولومبيــا، وكينيــا، وليختنشــتاين، ومصــر،     

  واليابان.    يامنار، والنرويج، واهلند،واملكسيك، وموناكو، وم

وذكر املمثل اخلاص لألمـني العـام إىل أن تقـدما هامـا       
وملموســا قــد حتقــق، وبشــكل رئيســي يف جمــاالت املناصــرة       
واستحداث املعاييـر واملبادرات املبتكرة، ولكن هذا التقدم قـد  

يتجلــى عنــد مقارنتــه باحلالــة العامــة  “انفصــاما قاســيا”أوجــد 
زالــت خطــرية وغــري    علــى أرض الواقــع، فهــي مــا   لألطفــال 

حقبـة  ”مقبولة. ولذلك حث الس على قيادة املسرية صوب 
. ودعا بصفة خاصة إىل إنشاء آلية منهجيـة ومنسـقة   “التطبيق

للرصـــد واإلبــــالغ مـــن أجــــل تــــوفري تقـــارير موثوقــــة عــــن    
االنتــهاكات املرتكبــة ضــد األطفــال لتســتخدم يف احلــث علــى  

ت. وذكر أنـه ال بـد لـس األمـن مـن أن يقـود       اختاذ اإلجراءا
املسرية، وأن الس هو أهـم مقصـد ـائي الختـاذ اإلجـراءات      
نظرا ملسـؤوليته األوليـة عـن السـالم واألمـن. وشـدد علـى أنـه         
يف ظـــل تـــوافر املرفقـــات امللحقـــة بتقريـــر األمـــني العـــام الـــيت   
أُدرجت فيها أطراف الصـراعات الـيت مـا زالـت تقـوم بتجنيـد       
األطفــال واســتخدامهم، فــإن الــس لديــه مجيــع املعلومــات       
الالزمة الختاذ اإلجراءات، وحث الس على االستجابة هلـذه  
القوائم بإجراءات ملموسـة. وهـذا يتطلـب، إىل جانـب زيـادة      
الــدعم السياســي واملــادي للــربامج امليدانيــة، أن يــتم بشــكل       

__________ 

 ،وبلغاريـــا ،يســلندا وأ ،وألبانيــا  ،ل مــن إســتونيا  كــ أيــد البيــان     )٢(  
 ،األســــود واجلبــــل ،وتركيــــا ،وبولنــــدا ،واهلرســــك والبوســــنة

 ،سـابقا  اليوغوسالفية مقدونيا ومجهورية ،التشيكية واجلمهورية
ــا ــلوفاكيا ،ورومانيـــ ــلوفينيا ،وســـ ــربيا ،وســـ ــربص ،وصـــ  ،وقـــ
 .وهنغاريا ،ومالطة ،وليتوانيا ،والتفيا ،وكرواتيا
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لـهم يف مجيـع   ممنهج إدراج مسأليت محاية األطفـال وإعـادة تأهي  
مراحـــل عمليـــات الســـالم، وأن تتعـــاون األمـــم املتحـــدة مـــع  
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، فضال عـن اجلهـود احملليـة،    

  .  )٣(لتعزيز األنشطة الدعوية والربناجمية

ــة لليونيســيف الســبب وراء       ــديرة التنفيذي وفســرت امل
ا هــو قصـور اجلهــود الــيت بذلتــها األمـم املتحــدة حــىت اآلن عمــ  

ــال      ــوق األطفـ ــرت أن حقـ ــال. وذكـ ــة األطفـ ــوب حلمايـ مطلـ
تنتهك بتجنيد األطفال فقط، فالعنف اجلنسي، ال سـيما يف   ال

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مــن األمــور األخــرى الــيت هلــا  
تــأثري مــدمر. وتعمــل اليونيســيف مــع خمتلــف الشــركاء لتقــدمي  

ولتســريح الرعايــة والــدعم إىل الناجيــات مــن العنــف اجلنســي   
األطفــــال اجلنــــود. وفيمــــا يتعلــــق بالــــدخول يف حــــوار مــــع 
اجلماعــات واحلكومــات الــيت تســتخدم اجلنــود األطفــال، فــإن  
ــيت        ــراف الصــراعات ال ــام ألط ــني الع ــدها األم ــيت أع ــوائم ال الق

زالت تقوم بتجنيد األطفال واسـتخدامهم قـد شـكّلت أداة     ما
ديــدة، هــي قيمــة للــدعوة. ووجهــت االنتبــاه أيضــا إىل أداة ج 

دليل الربوتوكول االختياري بشأن تورط األطفال يف الصـراع  
املســـلح، الـــذي أعـــده اليونيســـيف باالشـــتراك مـــع االئـــتالف 
اهلادف إىل وقف استخدام اجلنـود األطفـال. وأشـارت املـديرة     
التنفيذيــة إىل أن حتســني الرصــد واإلبــالغ مــن شــأنه أن يهيــئ  

ة واملســاءلة، وحتقيــق أساســا جوهريــا للســعي إىل حتقيــق العدالــ
املصــاحلة يف ايــة املطــاف، فــذكرت أــا تعتــرب قــوائم األمــني   
العـــام خطـــوة هامـــة إىل األمـــام، وأكـــدت أن اليونيســـيف،      
بالتعـــاون مـــع شـــركائها مـــن الوكـــاالت، تقـــف علـــى أهبـــة   
ــة      ــات املنهجيـ ــن املعلومـ ــد مـ ــس مبزيـ ــداد الـ ــتعداد إلمـ االسـ

ت املسـلحة. وشـجعت   والتحليلية بشـأن األطفـال يف الصـراعا   
الس على أن يطلب، بشكل روتـيين، إدراج املعلومـات عـن    

__________ 

  )٣(  S/PV.4898 ٥-٣، الصفحات. 

ــة األطفـــال يف مجيـــع واليـــات حفـــظ    ــلة حبمايـ املســـائل املتصـ
  .)٤(السالم، ويف الدراسات القطرية والتقارير املواضيعية أيضاً

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب املتكلمون بـدعوة    
ورحبـوا بتوصـياته.   “ لتطبيـق حقبـة ا ”األمني العام إىل دخـول  

ــا هــو       ــة عم ــاك قصــور يف اجلهــود املبذول ــزال هن ــه ال ي ــا أن ومب
مطلوب، ومبا أن الوضع مل يتحسن على أرض الواقع، أوضـح  
املتكلمــون بصــفة عامـــة أن املطلــوب هـــو التنفيــذ، ال وضـــع     
املعايري اجلديدة. وأوجز ممثل اململكة املتحدة هذه اآلراء بقولـه  

ــى    ــه يــتعني عل الــس أن يضــع خطــة بتفاصــيل اخلطــوات     إن
العملية اليت تتخـذ إلحـراز تقـدم ملمـوس حبلـول موعـد إعـداد        

. وعلــى حــد قــول ممثــل اليابــان، حــان وقــت  )٥(التقريــر املقبــل
  .)٦(“االنتقال من الدعوة إىل التنفيذ”

وناقش املتكلمون إجراءات التنفيـذ امللموسـة، وأيـدوا      
واإلبـالغ. وذكّـر ممثـل شـيلي     إمجاال فكرة إنشـاء آليـة للرصـد    

) ٢٠٠٠( ١٣٢٥بـاالقتراح الـذي قُــدم يف إطـار تنفيـذ القــرار     
بشــأن املــرأة والســلم واألمــن بــأن يطلــب إىل عضــو يف جملــس  

أن يرصـد تنفيـذ قــرارات    األمـن علـى حنـو دوري يف كــل عـام    
. وأشـار ممثـل باكسـتان    )٧(الس، باالشتراك مع األمانة العامة

ة ينبغي أن تكـون ذات طـابع حكـومي دويل،    إىل أن هذه اآللي
وأنـــه بـــدال مـــن إنشـــاء آليـــة جديـــدة، ينبغـــي إنفـــاذ اآلليـــات  

  .)٨(القائمة

ورأى املتكلمــون إمجــاال أن القــوائم املقدمــة يف مرفــق    
تقرير األمني العام كفيلة بتحسني الوضع بدرجة كبرية. وقـال  

__________ 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  

  )٦(  S/PV.4898 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة. 

  )٧(  S/PV.4898 ٣٣، الصفحة. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
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ن مـن  ممثل الربازيل إن القوائم جيب أن توضع بـأكرب قـدر ممكـ   
الدقة عن طريق التحديث والصـقل املتواصـلني. ويترتـب علـى     
هذا إنشاء آليات مؤسسية قادرة على قيادة عملية التعامل مـع  
األطــــراف املســــؤولة عــــن تــــوريط األطفــــال يف الصــــراعات 
املسلحة. وينبغـي هلـذه اآلليـات أن تكـون آليـات إبـالغ أيضـا        

يف وأن تضــم أعضــاء مــن مكتــب املمثــل اخلــاص واليونيســ      
وســائر أشــكال الوجــود امليــداين واملستشــارين يف جمــال محايــة  

. )١٠(. ودعا ممثل النرويج أيضا إىل التحديث والصـقل )٩(الطفل
ــوائم حباجــة إىل أن تــبني       ــار ممثــل فيجــي إىل أن هــذه الق وأش

. وأيـد ممثـل   )١١(ردود فعل األطراف املدرجة اليت ترد كل عـام 
بـأن يقـدم األمـني العـام     الواليات املتحـدة توجيـه الـس طلبـا     

قائمــة أخــرى إىل جملــس األمــن العــام القــادم، وأيــد الرصــد        
النشط للحكومات واجلماعـات املسـلحة الـيت وردت أمساؤهـا     

. ونبــه ممثــل إســبانيا إىل وجــوب أن تــدرس بالتفصــيل )١٢(فعــال
، وأشـار ممثـل مصـر إىل    )١٣(معايري إدراج اجلماعات يف القوائم

د مـن الدراسـة لتحديـد طريقـة التعامـل      أن القوائم تتطلب املزي
  .)١٤(مع األطراف اليت تنتهك حقوق األطفال

واستصوب عدد من املتكلمني تطبيق جزاءات حمـددة    
الوجهة فيمـا يتعلـق بـاألطراف الـيت ال تتخـذ تـدابري ترمـي إىل        

. )١٥(إاء االنتهاكات املتعلقـة باألطفـال والصـراعات املسـلحة    
__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  

  )١٠(  S/PV.4898 (Resumption 1) ، ٢٦الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  )١٢(  S/PV.4898 ٢٢، الصفحة. 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

  )١٤(  S/PV.4898 (Resumption 1)١٧لصفحة ، ا. 

  )١٥(  S/PV.4898 (اجلزائــر)؛  ١٠(الربازيــل)؛ والصــفحة  ٨، الصــفحة
، S/PV.4898 (Resumption 1)(شــــــــيلي)؛ و   ٣٣والصــــــــفحة 

 ٨اد األورويب)؛ والصـــفحة يرلنـــدا، باســـم االحتـــأ( ٥الصـــفحة 
 

 أن هـذه التـدابري جيـب أن تعتمـد     وأعاد بعض املتكلمني تأكيد
 

. وذهـب ممثـل   )١٦(على معلومات دقيقة وأن يتم صـقلها جيـدا  
أملانيــا إىل أن أطــراف الصــراع الــيت تســتجيب فعــال ينبغــي أن   

. )١٧(تكافــأ مبســاعدات تقنيــة وبــأنواع أخــرى مــن املســاعدات 
  ورأى عـــدد مــــن املمــــثلني أن اجلــــزاءات لــــن تكــــون فعالــــة 

ــدابري م  ــززت بت ــل زيــادة      إال إذا ع ــا، مــن قبي ــة هل كملــة موازي
املــوارد املخصصــة لــربامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة        

. وأوضـــح ممثـــل كولومبيـــا أن )١٨(اإلدمـــاج وآلليـــات الرصـــد
معظم انتهاكات حقوق الطفـل الـيت حتـدث يف بلـده هـي الـيت       
ــال      ــة تســتخدم األطف ــها جمموعــات مســلحة غــري قانوني ترتكب

 “ط التــدرجيي احملــدد اهلــدفالضــغ”جنــودا، والــتمس ممارســة 
  .  )١٩(على هذه اموعات

وشــجع ممثلــون علـــى إدمــاج محايـــة حقــوق الطفـــل       
بعثات حفظ السالم وجعل قضايا األطفـال مكونـا أساسـيا     يف

يف برامج ما بعد الصـراع، أو يف مفاوضـات وخطـط السـالم،     
. وذكـر ممثـل أملانيـا    )٢٠(أو يف خطط التسريح وإعـادة اإلدمـاج  

__________ 

 ٢٣(كوســـتاريكا)؛ والصـــفحة   ٢١(ســـرياليون)؛ والصـــفحة  
 (أذربيجان). ٣١(فيجي)؛ والصفحة 

  )١٦(  S/PV.4898 ٢٠(الربازيل)؛ والصفحة  ٨، الصفحة )الفلبني.( 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/PV.4898 ــفحة ــر)؛  ١٠، الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (اجلزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــفحة ، S/PV.4898 (Resumption 1) و ــفحة   ٨الصـ ــرياليون)؛ والصـ (سـ

 (كندا). ٢٧

  )١٩(  S/PV.4898 ٣٤، الصفحة. 

(بـــنن)؛  ١٢(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة  ١٠املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٢٠(  
 ٢٤ (الفلـبني)؛ والصـفحة   ٢٠(أنغـوال)؛ والصـفحة    ١٤والصفحة 

ــبانيا)؛ والصــــفحة  ــة املتحــــدة)؛ والصــــفحة   ٢٦(إســ  ٣٠(اململكــ
 ٤، الصــــــــــــفحة  S/PV.4898 (Resumption 1((أوكرانيــــــــــــا)؛ و 

ــفح  ــنغالديش)؛ والصــ ــفحة   ١٠-٨ات (بــ ــرياليون)؛ والصــ  ٥(ســ
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د صـراع ال يـؤثر علـى األطفـال، ودعـا إىل فحـص       أنه ال يوج
كــل صــراع مـــدرج يف جــدول أعمــال الـــس مــن منظـــور      

  .)٢١(حقوق األطفال

ويف حــني أن مســألة اجلنــود األطفــال تقــع يف صــميم     
النقـــاش، ذكّـــر بعـــض املـــتكلمني الـــس بضـــرورة التصـــدي  
لالنتــهاكات واالعتــداءات الفظيعــة األخــرى الــيت ترتكــب يف   

اع، مع اإلشارة بصفة خاصـة إىل أعمـال العنـف    حاالت الصر
ــدارس      ــى املـــ ــداء علـــ ــويه واالعتـــ ــل والتشـــ ــي والقتـــ اجلنســـ

. ودعـا بعـض املـتكلمني بنـاء علـى ذلـك إىل       )٢٢(واملستشفيات
. )٢٣(توســـيع القائمـــة لتشـــمل االنتـــهاكات الفظيعـــة األخـــرى

وشـدد آخــرون علــى أن انتشــار األســلحة الصــغرية واألســلحة  
حــدة مشــكلة انتــهاك حقــوق الطفــل يف   اخلفيفــة قــد زاد مــن  

  .  )٢٤(الصراعات املسلحة
__________ 

ــدا، باســــم االحتــــاد األورويب)؛ والصــــفحة    أ( (مصــــر)؛  ١٧يرلنــ
ــفحة  ــفحة   ٢١والصــــ ــتاريكا)؛ والصــــ ــرويج)؛  ٢٦(كوســــ (النــــ

 (أرمينيا). ٣٦(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٣٣والصفحة 

  )٢١(  S/PV.4898 ٢٩، الصفحة. 

ــفحة    )٢٢(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة  ١٩املرجــ ــتان)؛ والصــ  ٢٥(باكســ
ــا)؛ والصـــفحة  ــا)؛ والصـــفحة  ٢٩(فرنسـ ــيلي)؛  ٣٣(أملانيـ (شـ

ــفحة ، S/PV.4898 (Resumption 1) و ســــم (مــــايل، با ١٨الصــ
(كوســـــتاريكا)؛  ٢١شـــــبكة األمـــــن البشـــــري)؛ والصـــــفحة 

(كنـــــــدا)؛   ٢٧(النـــــــرويج)؛ والصـــــــفحة    ٢٦والصـــــــفحة 
 (كينيا). ٣٨  والصفحة

  )٢٣(  S/PV.4898 (شـــيلي)؛  ٣٣(أملانيـــا)؛ والصـــفحة  ٢٩، الصـــفحة
ــفحة ، S/PV.4898 (Resumption 1) و ــرويج)؛  ٢٦الصــــــ (النــــــ

 (كينيا). ٣١والصفحة 

  )٢٤(  S/PV.4898 (بـــــــــــــــــــــــــــــــنن)؛  ١٢، الصـــــــــــــــــــــــــــــــفحة
ــفحة ، S/PV.4898 (Resumption 1) و ــرياليون)؛  ٨الصــــــ (ســــــ

ــفحة  ــفحة   ١٣والصـــــ ــد)؛ والصـــــ ــوادور)؛  ٢٤(اهلنـــــ (إكـــــ
(املكســـــيك)؛  ٣٠(النـــــرويج)؛ والصـــــفحة   ٢٦ والصـــــفحة
 (كينيا). ٣٨والصفحة 

ومبا أن كولومبيا من البلدان املدرجـة يف مرفـق تقريـر      
األمني العام، أبلغ ممثل كولومبيا الـس بالنتـائج اإلجيابيـة الـيت     

ــها   ــة  ”متخضــت عن ــة الدميقراطي ــا  “ السياســة األمني ــيت تتبعه ال
لـومبيني، وال سـيما   حكومته حلماية حقوق اإلنسان لكل الكو

ــة باألطفـــال  ــاك  )٢٥(تلـــك اخلاصـ ــار أن هنـ . وأكـــد ممثـــل ميامنـ
إجــراءات مطبقــة يف بلــده ملنــع جتنيــد اجلنــود األطفــال، ودفــع   
ببطالن االدعاءات املوجهة ضد جيش ميامنار يف تقرير األمـني  
ــيت جتنــــد       ــي الــ ــات املتمــــردة هــ ــر أن اموعــ ــام، وذكــ العــ

ــدا أ )٢٦(األطفــال ــل أوغن ــد أي  . وذكــر ممث ن سياســة عــدم جتني
ســنة يف القــوات املســلحة تطبــق  ١٨شــخص يقــل عمــره عــن 

بشكل صـارم، وأعـرب عـن سـخطه إزاء االدعـاءات املوجهـة       
ضد قوات الدفاع الشعبية األوغندية، وزعم أن املمثل اخلـاص  
لألمـــني العـــام املعـــين باألطفـــال والصـــراعات املســـلحة يتبنـــى  

علومــات مــن مصــادر ، حيــث يعتمــد علــى م“موقفــا عــدائيا”
وشـكّك ممثـل اهلنـد يف فائـدة مناقشـة الـس        .)٢٧(غري مباشـرة 

ملســألة األطفــال والصــراع املســلح، بينمــا مل ينــاقش تعــرض       
ــا      ــل املالري األطفــال للخطــر مــن جــراء قضــايا أخــرى مــن قبي

اإليدز. وأكد أنه ليس يف اتفاقية حقوق الطفل وغريها مـن   أو
جلـس يف تعزيـز تنفيـذها. وأعـرب     املعايري ذات الصلة دور للم

أيضا عن معارضته لتضمني عمليات حفظ السالم مستشـارين  
يوجــد تقيــيم ملــا اضــطلع بــه   حلمايــة األطفــال، وذلــك ألنــه ال 

هؤالء املستشارون إىل اآلن. وقال إنه غري متأكد مـن جـدوى   
إنشاء آلية للرصـد وإبـالغ جديـدة، ذلـك أن مثـل هـذه اآلليـة        

تـداخال مـع أعمـال آليـات أخـرى قائمـة.       قد ختلق ازدواجية و
ــعيا  ”وذكــــر أن جملــــس األمــــن،   ــه دورا توســ ــاذه لنفســ باختــ

__________ 

  )٢٥(  S/PV.4898 ٣٤، الصفحة. 

 .٣٨-٣٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  

  )٢٧(  S/PV.4898 (Resumption 1)،  ١٣-١٠الصفحات. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1041/1582 11-02856 
 

سيؤدي إىل تداخل عمله مع عمـل هيئـات األمـم    “ باستمرار،
. وأشــار ممثــل ليختنشــتاين، )٢٨(املتحــدة األخــرى ذات الواليــة

من جهة أخرى، إىل أن الس حتديدا، نظراً لـدوره األساسـي   
األمــن الــدوليني، تقــع علــى عاتقــه مســؤولية  يف جمــال الســلم و

خاصة عن إنشاء نظـام فعـال للرصـد واختـاذ إجـراءات املتابعـة       
  .)٢٩(من خالل التنسيق بني مجيع األطراف يف املقر وامليدان

وأعــرب بعــض املــتكلمني عــن ضــرورة تــدريب أفــراد   
ــف       ــع العن ــن أجــل من ــة الطفــل م حفــظ الســالم يف جمــال محاي

  .)٣٠(لذي ميارسه أفراد حفظ السالماجلنسي ضد األطفال ا
  

ــرار    ــس   ٢٠٠٤( ١٥٣٩القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

 نيســان/ ٢٢املعقـودة يف   ٤٩٤٨يف جلســته  األمـن 

  ٢٠٠٤أبريل 

ــة    ــودة يف ٤٩٤٨يف اجللســـــ ــان/ ٢٢، املعقـــــ  نيســـــ

ــل ــه    ٢٠٠٤ أبري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ــس م ، أدرج ال
ــال والصــراعات املســلحة     ــام عــن األطف ــر األمــني الع . )٣١(تقري

ــرار   ــاه إىل مشــروع ق ــا) االنتب ــرئيس (أملاني اعتمــد  )٣٢(ووجــه ال
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٦( ١٥٣٩باإلمجـ
  الذي نص على مجلة أمور منها أن الس:

يدين بشدة قيام األطراف يف الصراع املسـلح بتجنيـد األطفـال      
  عليها؛   واستخدامهم جنودا، انتهاكا لاللتزامات الدولية املنطبقة

__________ 

 .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  

  .٣٥ملرجع نفسه، الصفحة ا  )٢٩(  

  )٣٠(  S/PV.4898 (االحتــــــــاد الروســــــــي)؛  ١٩-١٦، الصــــــــفحات
ــا)؛ و  ١٧ة والصـــــــفح ، S/PV.4898 (Resumption 1)(رومانيـــــ

 (إندونيسيا). ٢٧الصفحة 

  )٣١(  S/2003/1053  وCorr.1  ٢و. 

  )٣٢(  S/2004/314. 

يقرر مواصـلة إدراج أحكـام حمـددة تتعلـق حبمايـة األطفـال يف         
يف ذلـك، حبسـب كـل     واليات بعثات األمم املتحدة حلفـظ السـالم، مبـا   

حالة على حدة، إيفاد مستشارين خمتصني حبماية األطفـال، ويطلـب إىل   
األمـــني العـــام أن حيـــرص علـــى تقيـــيم احلاجـــة إىل هـــؤالء املستشـــارين   

ــة مــن    وعــددهم وأدو ــاء اإلعــداد لكــل عملي ارهــم تقييمــا منتظمــا يف أثن
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛  

يكرر طلبه إىل األمني العام أن حيرص على أن يـدرج يف مجيـع     
ــال        ــة األطف ــة مســألة محاي ــدان معين ــة حبــاالت خاصــة ببل ــاريره املتعلق تق

الكامـل  كجانب حمدد من التقريـر، ويعـرب عـن اعتزامـه إيـالء اهتمامـه       
للمعلومـات الــيت تـرد فيــه وذلـك لــدى تنـاول تلــك احلـاالت يف جــدول      
أعماله، ويؤكد يف هذا الصدد املسؤولية األساسية الـيت تقـع علـى عـاتق     
بعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم واألفرقــة القطريــة لألمــم املتحــدة،   
وفقــا لواليــة كــل منــها، عــن العمــل علــى متابعــة القــرار وغــريه مــن           

  ات متابعة فعالة.  القرار
  

ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

  ٢٠٠٥  فرباير شباط/ ٢٣املعقودة يف  ٥١٢٩

، قــدم األمــني العــام تقريــرا ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ٩يف   
، قدم فيه معلومـات عـن   )٣٣(عن األطفال والصراعات املسلحة

ــتخدام    االمتثـــال والتقـــدم احملـــرز يف وضـــع حـــد لتجنيـــد واسـ
 الصراعات املسلحة من جانب األطراف املـذكورة  األطفال يف

مبا يف ذلـك معلومـات عـن االنتـهاكات      ،)٣٤(يف تقريره السابق
(أ) مـن القـرار    ١٥والتجاوزات األخرى، وذلك وفقا للفقـرة  

). وأوصى بأن يتخـذ جملـس األمـن خطـوات     ٢٠٠٤( ١٥٣٩
عملية حمددة األهداف يف احلاالت اليت مل حترز فيهـا األطـراف   

 تـرد أمساؤهـا يف مرفقـات تقـاريره، وذلـك وفقـا لقـرارات        اليت
 ١٥٣٩) و ٢٠٠٣( ١٤٦٠) و ٢٠٠١( ١٣٧٩الـــــــــــس  

__________ 

  )٣٣(  S/2005/72     ١٥٣٩، املقـــــدم عمـــــال بقـــــرار جملـــــس األمـــــن 

)٢٠٠٤.( 

  )٣٤(  S/2003/1053  وCorr.1  2و. 
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). وينبغي لتلك التدابري أن تتضـمن فـرض قيـود علـى     ٢٠٠٤(
ســفر القــادة واســتبعادهم مــن هياكــل احلكــم ومــن أحكــام        
العفو، وفرض حظر أسلحة على األطراف املعنيـة ومنـع تقـدمي    

رية إليهـــا، وتقييـــد التـــدفقات املاليـــة إليهـــا. املســـاعدة العســـك
وعالوة على ذلك، تضمن التقرير، استجابة لطلـب الـس يف   

ــرة  ــن القــرار   ٢الفق ــل تتعلــق   ٢٠٠٤( ١٥٣٩م ــة عم )، خط
  بآلية منتظمة وشاملة للرصد واإلبالغ واالمتثال.

 شـــــــباط/ ٢٣، املعقـــــــودة يف ٢١٢٩ويف اجللســـــــة   

ــر ـــ ٢٠٠٥ فربايــ ــس يف جـ ــر  ، أدرج الــ ــه التقريــ دول أعمالــ
. واسـتمع الــس إىل إحاطـة قــدمها املمثــل   )٣٣(املـذكور أعــاله 

اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال والصــراعات املســلحة، ونائبــة   
ــذي     ــني التنفيـ ــار األمـ ــيف، ومستشـ ــذي لليونيسـ ــدير التنفيـ املـ
للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا اخلـاص املعـين حبمايـة     

ــات   ــع أعضــاء الــس الطفــل. وأدىل ببيان ــب ، )٣٥(مجي إىل جان
 ،النكـا  وسـري  وأيسـلندا،  وأوغندا، ،ممثلي كل من إندونيسيا

 ولكســمربغ وكنــدا، وغينيــا، وغــابون، والعــراق، والســنغال،

 وميامنـار،  ومـايل،  وليختنشـتاين،  ،)٣٦()األورويب االحتاد باسم(

  .  واهلند ونيجرييا، والنيجر، والنرويج،

 العام بعرض التقريـر، فقـال   وقام املمثل اخلاص لألمني  
)، قـام رؤسـاء األفرقـة    ٢٠٠٤( ١٥٣٩إنه عقب اختـاذ القـرار   

ــرار وتنســيق      ــذ الق ــة لألمــم املتحــدة برصــد تنفي ــة التابع امليداني
اســتجابة األمــم املتحــدة للشــواغل املتصــلة بقضــية األطفــال       
والصــراعات املســلحة. ونتيجــة لــذلك، أصــبحت أفرقــة األمــم 

__________ 

نميـــة اتمـــع كانـــت مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة ممثلـــة بـــوزيرة ت  )٣٥(  
 وشؤون اجلنسني والطفل.

أيــد البيـــان كـــل مـــن ألبانيـــا، والبوســـنة واهلرســـك، وبلغاريـــا،    )٣٦(  
ــا،     ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا، وروماني ــا، ومجهوري وتركي

 وصربيا واجلبل األسود.

ــة   ــدة امليدانيـ ــيت    املتحـ ــات الـ ــية للمعلومـ ــادر الرئيسـ ــي املصـ هـ
يتضــمنها هــذا التقريــر. غــري أنــه أشــار إىل أن األفرقــة امليدانيــة   
ــة       ــها املشــاكل األمني ــن بين ــات، وم ــن املعوق ــددا م صــادفت ع
ــب       ــن جانـ ــاون مـ ــدم التعـ ــول وعـ ــبل الوصـ ــار إىل سـ واالفتقـ
األطراف، وإن كان أهم هذه املعوقـات هـو عـدم وجـود آليـة      

اإلبـالغ علـى الصـعيد القطـري. وهـو اعتـرب أن       فاعلة للرصد و
ــر ميثــل   ــدء   “نقطــة حتــول”هــذا التقري ــة اهلادفــة إىل ب يف احلمل

يتـألف مـن    “نظام لالمتثال واإلنفاذ”بإقامة “ حقبة التطبيق”
العناصـر الرئيسـية التاليـة: اسـتعراض سـلوك أطـراف الصــراع،       
مبــا يفضــي إىل تســمية األطــراف املخالفــة ووضــع قائمــة ــا؛    
وكفالة مساءلة األطراف املخالفة، وخاصـة مـن خـالل فـرض     
تدابري عملية حمددة األهداف؛ وإنشـاء آليـة للرصـد واإلبـالغ.     

طرفـا مسـؤوال    ٥٤وأبلغ املمثل اخلـاص الـس بأنـه مت حتديـد     
عن جتنيد األطفال واستخدام اجلنود األطفال. وشـجع أعضـاء   

ــدابري تســ    ــاء بوعــودهم باختــاذ ت ــى الوف تهدف هــذه الــس عل
األطراف حتديدا وتشمل فرض قيود على السـفر وحظـر علـى    
توريــد األســلحة. واقتــرح االضــطالع باســتجابة ذات أربــع       
شــعب إلــاء اإلفــالت مــن العقــاب مــن خــالل، أوال، فــرض   
تدابري جزائيـة ذات أهـداف حمـددة؛ وثانيـا، تشـكيل جلنـة مـن        

دة؛ الــس الســتعراض ورصــد فــرض التــدابري اجلزائيــة احملــد      
وثالثا، أن يطلـب مـن األطـراف املسـجلة يف قـوائم الرصـد أن       
تعد يف غضون ستة شهور، بالتعـاون مـع ممثلـي األمـم املتحـدة      
يف امليــدان، خططــا مقيــدة بــزمن معــني إلــاء االنتــهاكات؛       
ــة وضــعها موضــع      ــالغ بغي ــة الرصــد واإلب ــا، اعتمــاد آلي ورابع

ــوظفي      ــزاعم ارتكــاب م ــاجال. وخبصــوص م ــذ ع ــم التنفي األم
املتحدة حلفظ السالم لالستغالل واالنتـهاك اجلنسـي، دعـا إىل    
إجـراء اسـتعراض أساسـي وشـامل. وفيمـا يتعلـق بآليـة الرصـد         
واإلبالغ، أشار إىل أمهية أن تشكل املعلومات اليت يـتم مجعهـا   
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منطلقا الختاذ اإلجراءات، وأهاب مبجلس األمن أن يكـون يف  
  .)٣٧(صددمقدمة متخذي اإلجراءات يف هذا ال

وأكــدت نائبــة املــدير التنفيــذي لليونيســيف أن جملــس   
ــه القــدرة علــى اختــاذ إجــراءات حامســة مــن خــالل      األمــن لدي
ترمجــة االلتزامــات الــيت تــنص عليهــا املعــايري القانونيــة الدوليــة   
وغريهــــا إىل أفعــــال، واعتــــربت أن التــــدابري حمــــددة اهلــــدف  

فيــدة يف حتقيــق املــذكورة يف تقريــر األمــني العــام هــي تــدابري م 
ــتم معاجلــة      ــة مبكــان أن ت ــن األمهي ــه م ــك اهلــدف. ورأت أن ذل
مسألة احملاسبة بشكل أفضل، وأن وضـع آليـة منهجيـة للرصـد     
واإلبــالغ ســيمثل خطــوة كــبرية يف ذلــك االجتــاه. وخبصــوص  
جتنيــد األطفــال يف القــوات املســلحة، ذكــرت أن جهــود نــزع  

ــاج مهمـــة إلـــ      ــالح والتســـريح وإعـــادة اإلدمـ اء جتنيـــد السـ
ــة     ــوريني لضــمان محاي األطفــال. ودعــت إىل اختــاذ إجــراءين ف
األطفال الـذين انتـهكت حقـوقهم، أال ومهـا: إحالـة احلالـة يف       
دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وإدراج محايـة األطفـال يف   
مجيع جوانب عمليات حفظ السالم، مبا يف ذلك العمليـة الـيت   

  .)٣٨(ستنشأ يف دارفور

ــدم   ــة      وق ــذي للجماع ــني التنفي ــار اخلــاص لألم املستش
االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا املعـين حبمايـة األطفـال إحاطـة       
للمجلس خبصـوص جتـارب اجلماعـة يف جمـال محايـة األطفـال.       
وأشار إىل أنه ما زال جيـري اسـتخدام األطفـال يف الصـراعات     
ــر أن    ــة. وذكـ ــا يف ذلـــك علـــى اخلطـــوط األماميـ املســـلحة، مبـ

االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا اعتمــدت عــددا مــن  اجلماعــة
ــدريب إىل      ــا تقــدم الت ــة األطفــال، وأ الصــكوك لضــمان محاي
القوات املسلحة والقضاة. وباإلضافة إىل ذلك، تقـوم اجلماعـة   

__________ 

  )٣٧(  S/PV.5129 ٧-٢، الصفحات. 

 .١٠-٧رجع نفسه، الصفحات امل  )٣٨(  

برصد رفاه األطفال عن طريق زيارة األطفال الذين عـادوا إىل  
  .)٣٩(أسرهم، إىل جانب زيارة مواقع التسريح

قــــر املتكلمــــون عمومــــا بالتقــــدم احملــــرز يف وبينمـــا أ   
الســــنوات األخــــرية يف النــــهوض جبــــدول أعمــــال األطفــــال  
ــحة      ــايري واضـ ــاد معـ ــيما اعتمـ ــلحة، وال سـ ــراعات املسـ والصـ
ــال يف     ــة األطفـ ــة محايـ ــدويل لكفالـ ــعيد الـ ــى الصـ ــديدة علـ وشـ
الصراعات املسلحة، فقد شددوا على احلاجـة إىل االنتقـال إىل   

وقـد حـدد جملـس األمـن بالفعـل اخلطـوط        تنفيذ تلـك املعـايري.  
العريضـــة للتـــدابري الالزمـــة لضـــمان تنفيـــذ اإلطـــار القـــانوين،   
ولكنـــها مـــا زالـــت يف انتظـــار التفعيـــل. وأول هـــذه التـــدابري، 

وهــو إنشــاء آليــة للرصــد واإلبــالغ واالمتثــال ــدف إجيــاد  أال
عمليــة مجــع ممنــهج للمعلومــات املوضــوعية واحملــددة واملوثوقــة  

نتــهاكات اجلســيمة املرتكبــة ضــد األطفــال يف حــاالت  عــن اال
“ حقبـة التطبيـق  ”الصراع املسـلح، اعتـرب عـامال حامسـا جلعـل      

واقعا ملموسـا. ورحـب املتكلمـون خبطـة العمـل الـيت وضـعها        
األمني العام إلنشـاء مثـل هـذه اآلليـة علـى النحـو املطلـوب يف        

  ).  ٢٠٠٤( ١٥٣٩من القرار  ٢الفقرة 

ثلــة مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة بتقريــر  وبينمــا رحبــت مم  
األمني العام، أعربت عن قلقها إزاء الصعوبات اليت قـد تواجـه   
يف مجــع املعلومــات ألغــراض الرصــد واإلبــالغ. ورأت بالتــايل 
ــع       ــة حــوارا م ــم املتحــدة القطري ــة األم ــيم أفرق ضــرورة ألن تق

. وأعـرب  )٤٠(احلكومات املعنية بشأن ضرورة تقدمي املعلومات
الفلــبني وميامنــار عــن قلقهمـا حيــال اقتــراح األمــني العــام   ممـثال 

بأن تطبق األطراف التابعة لألمـم املتحـدة بشـكل عـام ممارسـة      
بدء اتصال مباشر مع األطراف الفاعلة غري احلكومية بوصـفها  
ــة علــى الصــعيد القطــري، ذلــك أن مثــل هــذا      جــزءا مــن اآللي

__________ 

 .١٤-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٣٩(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
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ؤدي إىل التفاعــل قــد يقــوض عمليــات الســالم القائمــة وقــد يــ  
. وشــدد ممثــل اليابــان علــى أنــه لــدى جتميــع )٤١(نتــائج عكســية

املعلومات وتقييم احلالـة بواسـطة اآلليـة الـيت ستنشـأ مسـتقبال،       
ينبغي لتلك اآللية ضمان التعبري الوايف عن األصوات املوجـودة  

. وأعرب ممثل الواليات املتحدة عن اعتقاده بـأن  )٤٢(يف امليدان
ــدر أكـــ  ” ــة إىل قـ ــاك حاجـ ــة هنـ ــوح واالنتقائيـ ــن الوضـ “ رب مـ

الشراكة اليت تشكل أساس اإلبـالغ علـى الصـعيد القطـري      يف
ــة املقترحــة، والــيت تضــم احلكومــات واتمــع املــدين        يف اآللي

. ودعــا ممثــل أوغنــدا إىل إجــراء مشــاورات )٤٣(واألمـم املتحــدة 
دقيقة وشفافة بني األمـني العـام والـدول األعضـاء خـالل مجـع       

  .)٤٤(املعلومات

ــول،         ــري مقب ــراهن غ ــل فرنســا أن الوضــع ال وأكــد ممث
واعترب أن التـدابري احملـددة اهلـدف أمـر ضـروري، ولكنـه شـدد        
يف الوقت ذاته على ضـرورة أن تكـون التـدابري جـزءاً مـن آليـة       
شــاملة للرصــد واإلبــالغ تتضــمن أيضــا إعــادة إدمــاج اجلنــود    

دة . وعلى نفس املنـوال، أشـار ممثـل اململكـة املتحـ     )٤٥(األطفال
إىل أن الرصد واالستعراض ليسا غاية يف حد ذاما، بل جيـب  
أن يؤديا إىل عمل فعال حني ال يكفي التقدم احملـرز. وقـال إن   
اســـتخالص االمتثـــال مـــن األطـــراف يف الصـــراعات املســـلحة 
سيقتضي إجياد اإلطار املؤسسـي الصـحيح، علـى النحـو الـذي      

ــو     ــرب أيضــا، ه ــام. واعت ــني الع ــر األم ــن   يقترحــه تقري وغــريه م
__________ 

(الفلـــــــــــــبني)؛  ٢٠املرجـــــــــــــع نفســـــــــــــه، الصـــــــــــــفحة     )٤١(  
 (ميامنار). ٧٤، الصفحة S/PV.5129 (Resumption 1) و

  )٤٢(  S/PV.5129 ٢٣، الصفحة. 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

  )٤٤(  S/PV.5129 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة. 

  )٤٥(  S/PV.5129١٦لصفحة ، ا. 

ــتكلمني ــاج    )٤٦(امل ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ، أن ن
  .)٤٧(عنصر حيوي من عناصر بناء السالم بعد انتهاء الصراع

ويف حني أن أغلبية املتكلمني أيدوا بشـدة اللجـوء إىل     
تدابري حمددة اهلدف، أعرب بعض املتكلمني عـن قلقهـم. فقـد    

اآلثـار احملتملــة  ”اء أعـرب ممثــل الواليـات املتحــدة عـن قلقــه إز   
اليت قد تنجم عـن   “وغري املتوقعة على السياسة العامة واملوارد

. وشـدد  )٤٨(إنشاء جلنة مواضيعية جديدة للجزاءات يف الـس 
ــد التفســري القــانوين      ــل االحتــاد الروســي علــى ضــرورة حتدي ممث

بغيـة جتنـب أي   ”الصحيح لوالية املمثل اخلاص لألمـني العـام،   
، وأشار إىل ضرورة مراعاة التنسـيق املالئـم   “توسع يف التفسري

. ودعــا ممثــل كنــدا إىل قيــام )٤٩(جتنبـا ملــا هــو زائــد عــن احلاجـة  
األمني العام بتشجيع توحيـد متطلبـات اإلبـالغ والتقيـيم أينمـا      
كان هناك تداخل ظاهري مع جدول األعمال املتصـل حبمايـة   

جنـتني  . وحـث ممثـل األر  )٥٠(املدنيني وبـاملرأة والسـالم واألمـن   
الس على توخي احلـذر يف حتديـد نطـاق تنفيـذ خطـة العمـل       
املقترحــة ألن تصــنيف االنتــهاكات الـــيت ميكــن رصــدها قـــد      
خيتلف بـاختالف احلالـة. ودعـا عـالوة علـى ذلـك إىل حتسـني        
التنســـيق بـــني الـــس واجلمعيـــة العامـــة والـــس االقتصـــادي 

ــر املت   ــة يف أم ــة العام ــد  واالجتمــاعي: فتنظــر اجلمعي ابعــة، ويعق
الس االقتصادي واالجتماعي دورات رفيعة املسـتوى بشـأن   

  .  )٥١(مسألة األطفال والصراعات املسلحة
__________ 

 ٢٨(اليونـــــان)؛ والصـــــفحة  ٢٥املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٤٦(  
ــني)؛ و  ــفحة S/PV.5129 (Resumption 1)(الصـــــــ  ٢١، الصـــــــ

 (غينيا).

  )٤٧(  S/PV.5129 ٢١، الصفحة. 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

 .٣٢و  ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٩(  

  )٥٠(  S/PV.5129 (Resumption 1) ١٠، الصفحة. 

  )٥١(  S/PV.5129 ٣٣، الصفحة. 
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ومع أن ممثـل كنـدا أيـد اختـاذ تـدابري حمـددة األهـداف          
ــه اقتــرح إقــران ذلــك بوضــع     ضــد األطــراف غــري املمتثلــة، فإن

  .  )٥٢(مؤشرات ومعايري أساسية

ده أن عنصـر إنشـاء آليـة    وأعرب ممثل اهلنـد عـن اعتقـا     
للرصد هو أقل العناصر الرئيسية اليت تضم مفهوم األمني العـام  

قابليـة للتطبيـق العملـي، وذلـك ألن حـاالت      “ حلقبة التطبيق”
الصراع، وخاصة يف أفريقيا، تتسم بطابع جيعـل منـاذج الرصـد    
واإلبالغ واالمتثال غـري عمليـة، ومـن مث تكـون هـذه النمـاذج       

. وانتقــد عــدم تنــاول التقريــر للمســألة احلرجــة  عدميــة الفعاليــة
ــدول      ــة مــن غــري ال ــة إخضــاع اجلهــات الفاعل ــة يف كيفي املتمثل

  .)٥٣(للمساءلة

وتناول بعض املتكلمني مسألة مكافحـة اإلفـالت مـن      
العقــاب بالنســبة إىل اجلــرائم اخلطــرية املرتكبــة ضــد األطفــال،   

ــه احمل    ــذي ميكــن أن تقــوم ب ــدور اهلــام ال ــى ال كمــة فشــددوا عل
اجلنائيــة الدوليــة يف تقــدمي مــن ينتــهكون املعــايري الدوليــة إىل       

. وأشــار ممثــل اليونــان إىل أن نظــام رومــا األساســي )٥٤(العدالــة
يــوفر أساســا قانونيــا لــدور احملكمــة، حيــث أنــه يــنص علــى أن 
ــود      ــن العمــر كجن ــال دون اخلامســة عشــرة م اســتخدام األطف

تـوافر لـديها بالفعـل    يعترب جرمية حرب. وأشار إىل أن الـدول ت 
ــثّ     ــائية، فحـ ــة والقضـ ــن األدوات القانونيـ ــة مـ ــة كاملـ جمموعـ

، علــى االنضــمام إىل أطــراف  )٥٥(الــدول، هــو وممثــل الســنغال 
__________ 

  )٥٢(  S/PV.5129 (Resumption 1) ١١، الصفحة. 

 .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣(  

  )٥٤(  S/PV.5129 (الربازيـل)؛   ٢٦(اليونان)؛ والصـفحة   ٢٥، الصفحة
ــتني)؛ ٣٣والصـــــفحة  ، S/PV.5129 (Resumption 1) و (األرجنـــ

 ٨(لكســمربغ، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة  ٢الصـفحة  

ــفحة أ( ــلندا)؛ والصـــ ــفحة  ١٢يســـ ــتاين)؛ والصـــ  ١٧(ليختنشـــ
 (مايل). ٢٩(السنغال)؛ والصفحة 

  )٥٥(  S/PV.5129 (Resumption 1) (السنغال). ١٧، الصفحة 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل وعلـى       
. وفيما يتعلق باملعايري القانونية، أيد ممثـل  )٥٦(تنفيذ الربوتوكول

ري تصـنيف اسـتخدام اجلنـود األطفــال    بـنن التحـرك صـوب تغـي    
مــن جرميــة حــرب إىل جرميــة ضــد اإلنســانية، واقتــرح إنشــاء    
فريــق عامــل مفتــوح العضــوية تــابع للجمعيــة العامــة حتقيقــا        

  .)٥٧(الغاية  هلذه

وأشــار عــدة مــتكلمني إىل وجــود صــلة بــني األنشــطة   
ــتم عــرب احلــدود، مثــل انتشــار األســلحة      غــري املشــروعة الــيت ت

ــال الصــغرية وجت ــد األطف ــى   )٥٨(ني ــتكلمني عل . وشــدد بعــض امل
ــتم أيضــا معاجلــة مــا يســمى    “ جانــب العــرض”ضــرورة أن ت

ملسألة جتنيد األطفال، مشريين إىل االرتباط املتبادل بني األمـن  
  .)٥٩(والتنمية وإىل أمهية معاجلة األسباب اجلذرية للصراع

وفيما يتعلق حباالت الصراع املشـار إليهـا يف التقريـر،      
ربت البلدان املعنية عن اعتقادها أنه كان من املمكـن تقـدمي   أع

عرض أمشـل جلميـع احلـاالت، حيـث أعـرب ممثـل ميامنـار عـن         
االنتقائيـــة ”اســـتيائه ألن التقريـــر يتصـــف بدرجـــة عاليـــة مـــن 

، وعــن أســفه ألن عمليــة إعــداد القــوائم     “والكيــل مبكيــالني 
 . وأعـرب ممثـل  )٦٠(“درجة معينـة مـن التسـييس   ”تنطوي على 
__________ 

  )٥٦(  S/PV.5129 ٢٥، الصفحة. 

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

(اململكـة   ٢١(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٦املرجع نفسـه، الصـفحة     )٥٨(  
ــدة)؛ و  ــفحة S/PV.5129 (Resumption 1)املتحـــــــــ  ٢، الصـــــــــ

(نيجرييـا)؛   ٥(لكسمربغ، باسم االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة   
 ٢٣(اهلنـد)؛ والصـفحة    ١٣(كنـدا)؛ والصـفحة    ١٠والصفحة 
 (غابون).

  )٥٩(  S/PV.5129 ٢٨(الــــــــدامنرك)؛ والصــــــــفحة  ٢٩، الصــــــــفحة 
 ٧-٥الصـــــفحات ، S/PV.5129 (Resumption 1)(اجلزائـــــر)؛ و 

 (نيجرييا).

  )٦٠(  S/PV.5129 (Resumption 1) ، ٧الصفحة. 
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الفلــبني عــن اعتقــاده أن قــوائم اجلهــات املرتكبــة لالنتــهاكات   
ــون    ” ــي أن تكـ ــا ينبغـ ــة كمـ ــري دقيقـ ــة وغـ ــدو ناقصـ . )٦١(“تبـ

الـــوارد يف  “ســـوء التصـــنيف”واعتـــرض ممثـــل أوغنـــدا علـــى 
  .)٦٢(التقرير بشأن بلده

نـص   )٦٣(وأدىل الرئيس بعـد ذلـك ببيـان باسـم الـس       
  الس:  على مجلة أمور منها أن

جديـد إدانتـه القويـة لقيـام األطـراف يف الصـراعات        يؤكد مـن   
املسلحة بتجنيد األطفال اجلنود واستخدامهم منتهكة بـذلك االلتزامـات   
الدوليــة املنطبقــة عليهــا، وجلميــع االنتــهاكات واالعتــداءات األخــرى        

  املرتكبة ضد األطفال يف حاالت الصراع املسلح.  

ــع األطــراف يف الصــراعات املســلحة ع     ــى الكــف  وحيــث مجي ل
  فورا عن هذه املمارسات اليت ال ميكن السكوت عليها؛  

ويؤكد من جديد احلاجة املاسة آللية منتظمـة وشـاملة للرصـد      
حـــد لإلفـــالت واإلبـــالغ، وتصـــميمه علـــى ضـــمان االمتثـــال ووضـــع   

  العقاب؛    من

ــا ا    ــاء  ويؤكــــد مــــن جديــــد أيضــ ــة إنشــ ــام عمليــ عتزامــــه إمتــ
  بسرعة.    اآللية

  
ــرار    ــس   ٢٠٠٥( ١٦١٢القــ ــذه جملــ ــذي اختــ ) الــ

 متـــوز/ ٢٦املعقـــودة يف  ٥٢٣٥يف جلســـته  األمـــن

  ٢٠٠٥  يوليه

متوز/يوليــــــه  ٢٦، املعقــــــودة يف ٥٢٣٥يف اجللســــــة   
ــر    ٢٠٠٥ ــرة أخــرى تقري ــه م ــس يف جــدول أعمال ، أدرج ال

. ووجــه )٦٤(األمــني العــام عــن األطفــال والصــراعات املســلحة  
__________ 

  )٦١(  S/PV.5129 ٢٠، الصفحة. 

  )٦٢(  S/PV.5129 (Resumption 1) ، ٢٠الصفحة. 

  )٦٣(  S/PRST/2005/8. 

  )٦٤(  S/2005/72. 

ــرار  ــاه إىل مشــــروع قــ ــان) االنتبــ ــرئيس (اليونــ ــد  )٦٥(الــ اعتمــ
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ )، ٢٠٠٥( ١٦١٢باإلمجـ
  الذي نص على مجلة أمور منها أن الس:  

يــدين بقــوة قيــام أطــراف الصــراع املســلح بتجنيــد واســتخدام     
  األطفال اجلنود؛  

حييط علما خبطة العمل املقدمة مـن األمـني العـام بشـأن إنشـاء        
  والصراع املسلح؛  آلية للرصد واإلبالغ معنية باألطفال 

ــة الرصــد       يطلــب إىل األمــني العــام أن ينشــئ، دون إبطــاء، آلي
  واإلبالغ املذكورة أعاله، مع البدء بتطبيقها، يف حدود املوارد املتاحة؛  

ــه الشــــديد إ    زاء انعــــدام التقــــدم يف وضــــع  يعــــرب عــــن قلقــ
ــذ ـــ    وتنفيـ ــا إليه ــيت دعـ ــل الـ ــط العمـ ــرة خطـ ــراره   ٥ا يف الفقـ ــن قـ (أ) مـ
  ؛  )٢٠٠٤(  ١٥٣٩

يقرر أن ينشئ فريقا عامال تابعا لس األمن يتألف مـن مجيـع     
  أعاله؛    أعضاء الس الستعراض تقارير اآللية املشار إليها

يقرر مواصلة تضـمني واليـات عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ         
السالم أحكاما حمددة حلماية األطفال، مبا يف ذلـك القيـام، حسـب كـل     

  رين خمتصني حبماية األطفال؛  حالة على حدة، بنشر مستشا

حيث مجيع األطراف املعنية، مبا فيها الدول األعضاء وكيانـات    
ــز قــدرات      ــى دعــم تطــوير وتعزي ــة، عل األمــم املتحــدة واملؤسســات املالي
املؤسسات الوطنية وشبكات اتمع املدين احملليـة مـن أجـل الـدفاع عـن      

ــهم وت     ــن الصــراع املســلح ومحايت ــال املتضــررين م ــهم ضــمانا  األطف أهيل
  الستدامة املبادرات احمللية حلماية األطفال.  

  
ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

    ٢٠٠٦  يوليه متوز/ ٢٤املعقودة يف  ٥٤٩٤

ــه  ١٠يف    ــس  ٢٠٠٦متوز/يوليــ ــيس الــ ــال رئــ ، أحــ
موجهـة إليـه مـن رئـيس      ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة 
__________ 

  )٦٥(  S/2005/477. 
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من املعـين باألطفـال والصـراعات    الفريق العامل التابع لس األ
ــذ اختــاذ    )٦٦(املســلحة ــق من ــر عــن أنشــطة الفري ــل ــا تقري ، حيي
ــرار  ــد اســتهل    ٢٠٠٥( ١٦١٢الق ــل ق ــق العام ). وكــان الفري

أعماله مبناقشة تقرير األمني العام عن حالة حمددة مـن حـاالت   
ــن      ــس األم ــى جــدول أعمــال جمل الصــراع املســلح مدرجــة عل

ت خطرية حلقوق الطفـل، وهـو حتديـدا    وارتكبت فيها انتهاكا
ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري ــام ع ــني الع ــر األم . )٦٧(تقري

وقامت املمثلة اخلاصـة املعنيـة باألطفـال والصـراعات املسـلحة      
ــارت إىل      ــث أشـ ــل، حيـ ــق العامـ ــى الفريـ ــر علـ ــرض التقريـ بعـ
ــاتق مجيــع        ــى ع ــع عل ــية. فــأوال، تق ــة الرئيس ــتنتاجاته الثالث اس

ة يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك الــدول اــاورة،     األطــراف الفاعلــ 
ــان    مســـؤولية وضـــع حـــد لتلـــك االنتـــهاكات؛ وينبغـــي حرمـ
اجلماعات واألفراد الـذين جتـاهلوا متامـا قـرارات جملـس األمـن       
من السبل والوسـائل الـيت متكنـهم مـن االسـتمرار يف ارتكـاب       
جرائمهم؛ وجيب وضع حـد حلريـة تنقلـهم يف مجيـع األراضـي      

وباجتاه البلدان اـاورة مثـل روانـدا. وثانيـا، جيـب       الكونغولية
دعــم حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة للقيــام بواجباــا 
ــن الصــراع املســلح،       ــال املتضــررين م ــة األطف ــة يف محاي املتمثل

يف ذلك محايتهم مـن العنـف اجلنسـي؛ وجيـب عليهـا تعزيـز        مبا
فـالت مـن   النظم القضـائية املدنيـة والعسـكرية ووضـع حـد لإل     

ــوفر املــوارد      ــدويل أن ي ــا، جيــب علــى اتمــع ال العقــاب. وثالث
الالزمــة مــن أجــل دعــم إعــادة إدمــاج األطفــال يف جمتمعــام    

  احمللية األصلية.  

متوز/يوليـــــه  ٢٤، املعقـــــودة يف ٥٤٩٤ويف اجللســـــة   
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ٢٠٠٦

ــه  ٦ ــام مـــن ممثـــل    موجهـــة إىل األمـــني  ٢٠٠٦متوز/يوليـ العـ
__________ 

  )٦٦(  S/2006/497. 

  )٦٧(  S/2006/389. 

، حييــل ــا ورقــة مفاهيميــة لتوجيــه املناقشــة الــيت       )٦٨(فرنســا
  ستجري يف هذه اجللسة بشأن األطفال والصراعات املسلحة.  

واسـتمع الـس إىل إحاطـات قـدمها كـل مـن املمثلـة          
اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والصــراعات املســلحة،  

ملـدير املعـاون لربنـامج األمـم     واملديرة التنفيذيـة لليونيسـيف، وا  
ــدير      ــة وم ــة بالنياب ــة االجتماعي ــدير التنمي ــائي، وم املتحــدة اإلمن
وحدة منع الصراعات وإعـادة اإلعمـار التابعـة للبنـك الـدويل،      
ــال والصــراعات املســلحة.      ــة باألطف ــة الرصــد املعني ــل هيئ وممث

 ،وأدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس وممثلـو كـل مـن إسـرائيل       
 الدميقراطيــة، الكونغــو ومجهوريــة وبــنن، والربازيــل، ،وغنــداوأ

 األمـن  شـبكة  باسـم ( وسـلوفينيا  النكـا،  وسري مارينو، وسان

ــاال، ،)البشــري ــال وغواتيم ــة( وفرتوي ــة - مجهوري  ،)البوليفاري
 وكولومبيـــا، وكنـــدا، ،)٦٩()األورويب االحتـــاد باســـم( وفنلنـــدا

  .)٧٠(طنيفلس عن الدائم واملراقب وميامنار، ومصر، وليربيا،

ورحبت املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة باألطفـال      
) بوصـفه  ٢٠٠٥( ١٦١٢والصراعات املسـلحة باختـاذ القـرار    

خطوة تارخيية يف جمال محاية األطفال. ولكنها أشارت إىل أنـه  
على الرغم من املوجـة القويـة لـدعم القـرار، ال يـزال األطفـال       

طفـل ال يزالـون    ٢٥٠ ٠٠٠يعانون. وقالت إن ما يزيد علـى  
يستغلون كجنود أطفال من قبل القوات واجلماعات املسـلحة  

تشـريد مـا يزيـد علـى      ٢٠٠٣يف أحناء العامل، بينما جرى منذ 
__________ 

  )٦٨(  S/2006/494. 

ــا     )٦٩(   ــن ألباني ــان كــل م ــد البي ــا ،أي ــلنداأو ،وأوكراني ــا ،يس  ،وبلغاري
ــنة ــا ،واهلرســـك والبوسـ ــل ،وتركيـ ــود واجلبـ ــة ،األسـ  ومجهوريـ

 ،نيــاوروما ،مولــدوفا ومجهوريــة ،ســابقا اليوغوســالفية مقــدونيا
 .والنرويج ،وليختنشتاين ،وكرواتيا ،وصربيا

كانـــت مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ممثلـــة بـــوزيرة حقـــوق    )٧٠(  
اإلنســان؛ وكــان ممثــل اهلنــد مــدعوا للمشــاركة ولكنــه مل يــدل   

 ببيان.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــد      ١٤ ــا، وتتزاي ــل قســرا داخــل أوطــام وخارجه ــون طف ملي
عمليات خطف األطفـال منهجيـة وانتشـارا. وأشـارت إىل أن     

) قـد أشـرفت   ٢٠٠٥( ١٦١٢املرحلة األوىل من تنفيذ القـرار  
علـــى االنتـــهاء، فأكـــدت أنـــه حـــان الوقـــت لتوســـيع النطـــاق 
اجلغرايف آللية الرصد واإلبالغ لتشـمل مجيـع احلـاالت املعنيـة.     
وباإلضافة إىل ذلك، دعت اتمع الدويل إىل البـدء بـالنظر إىل   
حلول طويلة األجل فيما يتعلق باألطفال املتأثرين بالصراعات 

  .  )٧١(املسلحة

وأفادت املديرة التنفيذية لليونيسـيف بأنـه علـى الـرغم       
ــه الــس فيمــا يتصــل ــذه       ــذي يقــوم ب ــدور النشــط ال مــن ال
املســألة علــى مــدى ســنوات، مــا زال هنــاك عمــل كــثري يــتعني 
القيام به. وأشـارت إىل أنـه باإلضـافة إىل ضـرورة وجـود آليـة       

لة فعالة للرصد واإلبالغ، هناك ثـالث مـن اـاالت ذات الصـ    
) تســترعي اهتمامــا خاصــا،  ٢٠٠٥( ١٦١٢املباشــرة بــالقرار 

أال وهــي اســتخدام األطفــال مــن جانــب القــوات واجلماعــات  
ــى أســاس اجلــنس، واألســلحة الصــغرية     املســلحة، والعنــف عل
واألسلحة اخلفيفـة. وشـددت علـى وجـوب أن تكـون الوقايـة       
والتسريح وإعادة اإلدمـاج عمليـة شـاملة، حبيـث تشـمل أيضـا       

د األطفـــال بـــالتعليم والتـــدريب والـــدعم واحلمايـــة مـــن  تزويـــ
  .  )٧٢(االضطهاد واالستغالل

وأفــاد املــدير املعــاون لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     
خبصوص املبادرات اليت يضطلع ـا الربنـامج اإلمنـائي لتشـجيع     
ــدائم مــن خــالل     الشــباب علــى اإلســهام يف إحــالل الســالم ال

  .  )٧٣(جخمتلف مشاريع إعادة اإلدما
__________ 

  )٧١(  S/PV.5494 ٥-٣، الصفحات. 

 .٧-٥الصفحات  املرجع نفسه،  )٧٢(  

 .٨و  ٧ ناتاملرجع نفسه، الصفح  )٧٣(  

وقال مدير التنميـة االجتماعيـة بالنيابـة ومـدير وحـدة        
ــدويل إنــه        ــك ال ــة للبن ــار التابع ــادة اإلعم ــع الصــراعات وإع من
خالل السنوات العشر املاضية، ضاعف البنك كثريا من عملـه  
ــي       ــل التحليل ــاد خبصــوص العم يف جمــال الصــراع املســلح. وأف

رى السـعي  الذي يضطلع بـه البنـك الـدويل، مشـريا إىل أنـه جـ      
مــن خـــالل الدراســات األخـــرية إىل تــوفري إرشـــاد خبصـــوص    
ــاقش       ــا. ون ــود يف أفريقي ــال اجلن ــاج األطف ــادة إدم تســريح وإع
ــال يف    ــلة باألطفــ ــا عمليــــات البنــــك الــــدويل ذات الصــ أيضــ
الصراعات ويف حاالت ما بعـد انتـهاء الصـراع مباشـرة، كمـا      
ــو    ــة الكونغــــ ــوار ومجهوريــــ ــوت ديفــــ ــال يف كــــ ــو احلــــ هــــ

  .  )٧٤(يةالدميقراط

وقال ممثل هيئـة الرصـد املعنيـة باألطفـال والصـراعات        
املســلحة إن االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق الطفــل مســتمرة يف 
املنطقة الشرقية من مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، بـل وتـزداد    
كثافــة. وذكــر أن رصــد االنتــهاكات واإلبــالغ عنــها يشــكل   

ن تـتم مالحقـة   نقطة انطالق أساسية للحمايـة، ولكـن ينبغـي أ   
ــة األمــم     ــهاكات يف إطــار جملــس األمــن ومنظوم مــرتكيب االنت
املتحـــدة ككـــل. وباملثـــل، دعـــا حكومـــة مجهوريـــة الكونغـــو  
الدميقراطيــــة إىل كفالــــة تنفيــــذ اجلــــزاءات املفروضــــة مــــن      

  .  )٧٥(األمن  جملس

ــرار      ــة القـ ــاال إىل أمهيـ ــون إمجـ ــار املتكلمـ  ١٦١٢وأشـ

وقـت املناسـب. ورحبـوا    )، وأكدوا أمهية تنفيـذه يف ال ٢٠٠٥(
بإنشـاء الفريـق العامـل املعـين باألطفـال والصـراعات املسـلحة،        
وتعيني املمثلـة اخلاصـة اجلديـدة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال        
ــد     ــة الرصــ ــاري آلليــ ــذ اجلــ ــلحة، وبالتنفيــ ــراعات املســ والصــ
ــن        ــي، مـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــره ممثـ ــا ذكـ ــا ملـ ــالغ. ووفقـ واإلبـ

__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٧٤(  

  )٧٥(  S/PV.5494 (Resumption 1) ، ٢٠و  ١٩الصفحتان. 
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ــة   الضــروري اآلن ضــمان العمــل  الفعــال هلــذه األدوات جمتمع
وضمان مصداقية وصحة املعلومات اليت يتلقاهـا جملـس األمـن    
عن طريق اآللية املتعـددة املسـتويات مـن عناصـر آليـة التقـارير       

  .)٧٦(والرصد املوجودة على األرض

وشــددت ممثلــة الــدامنرك علــى أنــه باختــاذ قــرار جملــس    
مـا سـبق أن   )، متكّن الس من حتقيـق  ٢٠٠٥( ١٦١٢األمن 

ــع      ــرا مســتحيال: أال وهــو دف ــاره أم ــه الكــثريون باعتب ــى عن ختل
موضوع نقـاش مواضـيعي ليتحـول مـن مسـألة عامـة ال التـزام        
ــا إىل أمــر ذي آثــار هامــة وعملياتيــة ألعمــال جملــس األمــن.  

، عن األمل يف أن ميتـد التصـميم   )٧٧(وأعربت، هي وممثل كندا
ىل مسـائل أخـرى ذات   الذي أظهره الس يف هذا املوضـوع إ 

صــلة مــن قبيــل مســألة محايــة املــدنيني ومســألة املــرأة والســالم  
. وقال ممثل الكونغو إن الدور املباشر لـس األمـن   )٧٨(واألمن

ــن مســؤوليته عــن صــون       ــال، كجــزء م ــة األطف يف جمــال محاي
. )٧٩(الســلم واألمــن الــدوليني، قــد أصــبح اآلن حقيقــة ثابتــة      

مـن   ٢٤عرض اإلشارة إىل املادة وذكر ممثل سان مارينو، يف م
ــر     ــل دورا أكث ــه ال يســتطيع أن يتخي ــاق األمــم املتحــدة، أن ميث

. ومن الناحية األخرى، أكد ممثل فرتويـال  )٨٠(إحلاحا للمجلس
ــة) أن عمــل الــس هــو عمــل مكمــل    -(مجهوريــة  البوليفاري

ــه اجلمعيــة العامــة يف معاجلــة     للــدور الرئيســي الــذي تضــطلع ب
  .)٨١( العاملحالة األطفال يف
__________ 

  )٧٦(  S/PV.5494 ، ٣٠الصفحة. 

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

  )٨٠(  S/PV.5494 (Resumption 1) ، ٤و  ٣الصفحتان. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

ــال      ــاد الروســـي أن االمتثـ ويف حـــني أكـــد ممثـــل االحتـ
) الــذي يــنص علــى أولويــة     ٢٠٠٥( ١٦١٢الكامــل للقــرار   

إنشــاء آليــة الرصــد واإلبــالغ يف احلــاالت املدرجــة يف جــدول  
، قــال بعــض املــتكلمني إنــه ينبغــي النظــر يف  )٨٢(أعمــال الــس

 املدرجـة  مواصلة توسيع نطاق عمل اآللية ليشمل البلـدان غـري  
ــس  ــق   )٨٣(يف جــدول أعمــال ال ــق بأعمــال الفري . وفيمــا يتعل

النكـــا إىل أن ينصـــب التركيـــز    العامـــل، دعـــا ممثـــل ســـري   
األساســي للفريـــق العامــل علـــى األطــراف الفاعلـــة مــن غـــري     
الدول، وذلك لضمان عدم إلقاء عـبء املسـؤوليات اإلبالغيـة    

فاعلـة  املتعددة على كاهل الدول وضمان إخضاع األطـراف ال 
. وطالب ممثل مصر بـأن يتخـذ   )٨٤(من غري الدول لنظام عقايب

الــس علــى الفــور قــرارا بتوســيع نطــاق عمــل الفريــق العامــل 
  .)٨٥(ليشمل األطفال يف األراضي الفلسطينية احملتلة ولبنان

ودعا عدد من املتكلمني إىل وضـع حـد لإلفـالت مـن       
ــه مـــن يرتكبـــون االنتـــهاكات ضـــ    ــع بـ د العقـــاب الـــذي يتمتـ

. وحث ممثال األرجنتني وقطر الفريق العامـل علـى   )٨٦(األطفال
ــع جلــان اجلــزاءات للنظــر يف       ــب م أن يواصــل العمــل عــن كث

__________ 

 .٣٠صفحة املرجع نفسه، ال  )٨٢(  

(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة)؛  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٨٣(  
(اململكـة املتحـدة)؛    ١٧(سلوفاكيا)؛ والصـفحة   ١٤والصفحة 

(الــــــــدامنرك)؛  ٣١(قطــــــــر)؛ والصــــــــفحة  ٢٩والصــــــــفحة 
 (بنن). ٢٠فحة الص، S/PV.5494 (Resumption 1) و

  )٨٤(  S/PV.5494 ٣٨، الصفحة. 

  )٨٥(  S/PV.5494 (Resumption 1) ، ١٧و  ١٦الصفحتان. 

  )٨٦(  S/PV.5494 (غانــــا)؛  ٢٠(بــــريو)؛ والصــــفحة  ١٩، الصــــفحة
ــان)؛ والصـــفحة  ٢٧الصـــفحة  ــاد الروســـي)؛  ٣٠(اليونـ (االحتـ

ــفحة  ــو)؛ و  ٢٧والصــــ ، S/PV.5494 (Resumption 1)(الكونغــــ
م (ســـلوفينيا، باســـ ٤(ســـان مـــارينو)، والصـــفحة  ٣الصـــفحة 

(مجهوريــــة فرتويــــال  ٦شــــبكة األمــــن البشــــري)؛ والصــــفحة 
 (غواتيماال). ٨البوليفارية)؛ والصفحة 
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إمكانية فرض جزاءات ضد املسؤولني عـن أفظـع االنتـهاكات    
ــال   ــة ضــد األطف ــزل    )٨٧(املرتكب ــا ضــرورة ع ــل غان . وأكــد ممث

مرتكيب االنتهاكات ضد األطفـال وتطبيـق اجلـزاءات ضـدهم،     
ــذكر      ــة ت ــه أمهي ــن تكــون ل ــات ل ــع املعلوم وذهــب إىل أن جتمي

. )٨٨(مل يتخــذ مـــن املعلومـــات منطلـــق الختـــاذ اإلجـــراءات  إذا
وحتدث ممثل فنلندا باسـم االحتـاد األورويب، فـأعرب عـن رأي     
مفــاده أن االنتــهاكات اجلســيمة واملســتمرة جيــب أن تقــود إىل 

ــا     ــرد عليه ــة حنــو اهلــدف لل ــدابري حمــددة وموجه ــا  .)٨٩(ت ووفق
ذكره ممثـل فرنسـا، جيـب أن يكـون الـس علـى اسـتعداد،         ملا

ــل     ــتخدام كامـ ــه، السـ ــراحة يف قراراتـ ــذكور صـ ــو مـ ــا هـ كمـ
جمموعة التدابري املتاحة لعقـاب أولئـك الـذين يتحـدون سـلطته      

. وشــجع علــى ذلــك أيضــا ممثــل  )٩٠(بــرفض االمتثــال لقراراتــه 
ــدا ــتكلمني علــ    )٩١(كن ــك، أكــد بعــض امل ــى ذل ى . وعــالوة عل

ــدمي        ــة يف تق ــة الدولي ــة اجلنائي ــه احملكم ــذي تؤدي ــام ال ــدور اهل ال
  .)٩٢(مرتكيب االنتهاكات إىل العدالة

وحث العديد من املتكلمني الس على إيـالء اهتمـام     
خاص لألطفال املتضـررين يف بـرامج نـزع السـالح والتسـريح      
وإعــادة اإلدمــاج. وأكــد عــدد مــن املــتكلمني أمهيــة مجــع مشــل  

. وأشـار  )٩٣(عم الطيب، والتعلـيم، والتـدريب املهـين   األسر، والد
__________ 

  )٨٧(  S/PV.5494 (قطر). ٢٩(األرجنتني)؛ والصفحة  ١٨، الصفحة 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  

 .٣٥رجع نفسه، الصفحة امل  )٩٠(  

 .٣٨و  ٣٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١(  

ــا)؛ والصــفحة  ٢٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )٩٢(   ــدا)؛  ٣٧(غان (كن
ــفحة ، S/PV.5494 (Resumption 1) و ــم   ٤الصـ ــلوفينيا، باسـ (سـ

 (بنن). ٢٠ شبكة األمن البشري)؛ والصفحة

  )٩٣(  S/PV.5494 (اليونـان)؛   ٢٧(الصـني)؛ والصـفحة    ٢٤، الصفحة
النكـــــا)؛  (ســـــري ٣٨(قطـــــر)؛ والصـــــفحة  ٢٩والصـــــفحة 

 

ممثل فرنسا إىل أن األطفال، يف حالة عدم إدمـاجهم، يكونـون   
  .)٩٤(عوامل حمتملة لظهور األزمات من جديد

وكرر بعض املتكلمني تأكيد أمهيـة التنميـة يف معاجلـة      
ــروب   ــن احلـ ــررين مـ ــال املتضـ ــألة األطفـ ــل )٩٥(مسـ ــا ممثـ ، ودعـ

ــا  ــل إىل اتب ــة    الربازي ع ــج شــامل يضــم املنظــورات االجتماعي
ــوق اإلنســان    ــة ومنظــور حق . وشــدد )٩٦(واالقتصــادية واألمني

عدة متكلمني على ما ملنع نشوب الصراعات من دور يف هـذا  
  .)٩٧(السياق

وذكـــرت ممثلـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة أن       
التقريــــر األخــــري املقــــدم مــــن األمــــني العــــام عــــن األطفــــال  

 )٩٨(لحة يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةوالصـــراعات املســـ
يصف وصفا موضوعيا احلالة السائدة يف بلدها، وأشـارت إىل  
ــر ترتكبــها     أن االنتــهاكات الــيت ســلط عليهــا الضــوء يف التقري
على حنو رئيسي عناصر اجلماعات املسـلحة. وأفـادت بالتقـدم    
الــذي أحرزتــه احلكومــة يف جمــال مكافحــة اســتخدام األطفــال  

  .)٩٩(اعات املسلحةيف الصر
__________ 

ــال   ٦، الصــفحة S/PV.5494 (Resumption 1) و ــة فرتوي (مجهوري
(ليربيـا)؛   ١٥(غواتيماال)؛ والصفحة  ٨البوليفارية)؛ والصفحة 

 (كولومبيا). ١٧والصفحة 

  )٩٤(  S/PV.5494 ٣٥، الصفحة. 

  )٩٥(  S/PV.5494 (Resumption 1) مجهوريــــة فرتويــــال  ٦، الصــــفحة)
 (بنن). ٢٠البوليفارية)؛ والصفحة 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  

  )٩٧(  S/PV.5494 ــفحة ــة)؛   ١٠، الصـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ (مجهوريـ
(فرنســــــــا)؛  ٣٥(الصــــــــني)؛ والصــــــــفحة  ٢٤والصــــــــفحة 

ــفحة S/PV.5494 (Resumption 1) و ــار)؛  ١٣، الصـــــــ (ميامنـــــــ
 (بنن). ٢٠(كولومبيا)؛ والصفحة  ١٧والصفحة 

  )٩٨(  S/2006/389. 

  )٩٩(  S/PV.5494 ١٢-١٠، الصفحات. 
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نص علـى مجلـة    )١٠٠(وأدىل الرئيس ببيان باسم الس  
  أمور منها أن الس:  

ــال          ــام لألطف ــني الع ــدة لألم ــة خاصــة جدي ــيني ممثل يرحــب بتع
  والصراع املسلح، السيدة راديكا كوماراسوامي؛  

ــة      ــة الرصـــد واإلبـــالغ املتعلقـ ويرحـــب بالتنفيـــذ اجلـــاري آلليـ
لح، ويــدعو األمـني العــام إىل التعجيـل بــه وفقــا   باألطفـال والصــراع املسـ  

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦١٢للقرار 

ويرحــب بأنشــطة فريقــه العامــل املعــين باألطفــال والصــراعات    
  املسلحة، كما وردت يف تقرير رئيسه؛  

ــة       ــز محاي ــذل جهــد متجــدد لتعزي ويــدعو اتمــع الــدويل إىل ب
  األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة؛  

لتقريـــر املقبـــل لألمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ القـــرار  ويتطلـــع إىل ا  
ــأثرين   ٢٠٠٥( ١٦١٢ ــال املتـــ ــة باألطفـــ ــابقة املتعلقـــ ــه الســـ ) وقراراتـــ

  بالصراعات املسلحة.  
  

بيـــــان صـــــادر عـــــن الـــــرئيس يف جلســـــة جملـــــس    

 تشــــرين الثــــاين/ ٢٨املعقــــودة يف  ٥٥٧٣ األمــــن

    ٢٠٠٦  نوفمرب

، قـــدم األمـــني ٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٦يف   
، أفـاد فيـه،   )١٠١(تقريرا عن األطفال والصراعات املسـلحة  العام

يف مجلة أمور، بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ آليـة الرصـد واإلبـالغ،       
والتقـــدم احملـــرز يف وضـــع وتنفيـــذ خطـــط العمـــل املطلوبـــة يف 

). وتضــمن التقريــر ٢٠٠٤( ١٥٣٩(أ) مــن القــرار  ٥الفقــرة 
سـيع نطـاق   عددا من التوصيات، ومنها أن ينظـر الـس يف تو  

تركيزه وأن يويل نفس القدر مـن الرعايـة واالهتمـام لألطفـال     
__________ 

)١٠٠(  S/PRST/2005/33. 

)١٠١(  S/2006/826  وCorr.1   ١٦١٢، املقدم عمال بقرار جملـس األمـن 

)٢٠٠٥.( 

ــثرية      ــن الصــراعات املســلحة يف كــل احلــاالت امل املتضــررين م
ــة       ــن األمهي ــدراً متســاوياً م ــن ق ــس األم ــق؛ وأن يعطــي جمل للقل
جلميع أنواع االنتهاكات اجلسيمة حبيث ال تقتصر علـى جتنيـد   

قتل األطفـال وتشـويههم   واستخدام األطفال بل وتشمل أيضاً 
واالغتصــاب واألشــكال األخــرى مــن العنــف اجلنســي اخلطــري 
واالختطاف واالعتـداء علـى املـدارس واملستشـفيات وحرمـان      

  األطفال من املساعدات اإلنسانية.  

 تشــرين الثــاين/ ٢٨، املعقــودة يف ٥٥٧٣ويف اجللســة   

، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه التقريــــر ٢٠٠٦نــــوفمرب 
أعــاله. واســتمع الــس إىل إحاطــات قــدمها األمــني   املــذكور

ــال    ــة باألطفــ ــام املعنيــ ــة لألمــــني العــ ــة اخلاصــ ــام، واملمثلــ العــ
والصــراعات املســلحة، واملــديرة التنفيذيــة لليونيســيف، وممثــل   
ــس       ــع أعضــاء ال ــات مجي ــة. وأدىل ببيان ــاذ الطفول ــة إنق منظم

 ونيسـيا، وإند وإسـرائيل،  ،باإلضافة إىل ممثلي كل مـن أسـتراليا  

ــدا، ــل، وأوغن ــنغالديش، والربازي ــنن، وب ــدوتايل وب  وجنــوب ،ن

 وغواتيمـــاال، والعــراق،  وســلوفينيا،  النكــا،  وســري  أفريقيــا، 

ــدا ــدا، ،)١٠٢()األورويب االحتــاد باســم( وفنلن ــا، وكن  وكولومبي

 ونيبــال، والنــرويج، وميامنــار، ومصــر، وليختنشــتاين، ولبنــان،

  .)١٠٣(ونيوزيلندا

أن محايـة األطفـال يف الصـراعات    وذكر األمـني العـام     
املسلحة، وإن بقيـت دومـا واحـدة مـن أولوياتـه الرئيسـية، قـد        

. وقد حتققت مكاسـب  ١٩٩٨حظيت باهتمام أكرب منذ عام 
مهمـة يف وضـع معـايري قانونيـة دوليــة، وهـو التقـدم الـذي قــام        
الس بدور حيوي يف إحرازه من خالل تسليط الضـوء علـى   

__________ 

يســلندا وبلغاريــا أا وأوكرانيــا وأيضــا كــل مــن ألبانيــ  أيــد البيــان  )١٠٢(
وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقا    

 ورومانيا وصربيا كرواتيا.

 كان ممثل أفغانستان مدعوا للمشاركة ولكنه مل يدل ببيان.  )١٠٣(
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ات اجلســيمة املرتكبــة ضــد األطفــال. الفئــات الســت لالنتــهاك
وأشار األمني العـام إىل أنـه بعـد أن أصـبحت املعـايري القانونيـة       
قائمــة، حيـــول اتمـــع الـــدويل اآلن تركيـــزه إىل تـــوفري محايـــة  
حقيقية لألطفال، مبا يف ذلك اختاذ التدابري حمـددة اهلـدف ضـد    

سـي  اجلناة. وحث اتمع الدويل على االحتفاظ بـالزخم السيا 
ــد      ــس بتوطيـ ــوم الـ ــه يف أن يقـ ــن أملـ ــرب عـ ــي، وأعـ والعملـ
املكاسب احملققـة وأن يتقـدم حنـو تغطيـة مجيـع احلـاالت املـثرية        

  .)١٠٤(للقلق ومجيع االنتهاكات اخلطرية

وأفادت املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال        
والصراعات املسلحة بأن عددا مـن النجاحـات قـد حتقـق منـذ      

ريــر األخــري لألمــني العــام، ومنــها أن كــثريا مــن       صــدور التق
اتفاقــات الســالم املوقعــة علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضــية  
ــال وإطــارا لتســرحيهم.      ــة األطف ــا خاصــة حبماي تشــمل أحكام
ــع     ــى أرض الواقـ ــذ الفعلـــي علـ ــأن التنفيـ ــع ذلـــك بـ وأقـــرت مـ

يبعــث علــى االرتيــاح، وأن هــذه املســألة حتتــاج إىل تعمــيم    ال
ملناســب ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة. ودعــت إىل بالشــكل ا

توسيع نطاق التركيز ليشـمل مجيـع حـاالت الصـراع املسـلح،      
حىت يعامل مجيع األطفال على قدم املساواة، بغض النظـر عـن   
املكان الذي يقيمون فيه. وأشـارت إىل عـدد مـن االنتـهاكات     
اخلطرية اليت تعتربها حمل اهتمـام خـاص، ومـن بينـها اسـتخدام      
العنــف اجلنســـي كــأداة مـــن أدوات احلــرب وهجـــرة اجلنـــود    
األطفـــال وإعـــادة اســـتخدام أولئـــك األطفـــال داخـــل منـــاطق  

  .)١٠٥(الصراع

وذكرت املديرة التنفيذية لليونيسيف أن جملـس األمـن     
ــد أو تســتخدم      ــت جتن ــيت مــا زال أوضــح، بتســمية األطــراف ال
 اجلنــود األطفــال، تصــميمه علــى أن يقــرن األقــوال باألفعــال.   

__________ 

)١٠٤(  S/PV.5573 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٥(

وأضـــافت أـــا ال تـــزال تشـــعر ببـــالغ القلـــق إزاء الصـــراعات  
ــا الضــوء يف        ــيت ســلط عليه ــدان ال ــد مــن البل ــة يف العدي اجلاري
التقرير األخري لألمني العام، مع اإلشارة علـى وجـه اخلصـوص    
إىل األراضــي الفلســطينية احملتلــة وتشــاد ومجهوريــة الكونغــو      

عملـها بشـكل    الدميقراطية. وأفادت بأن اليونيسـيف، يف إطـار  
وثيق مع العديد من الشركاء، تتفاوض لتوفري إمكانيـة وصـول   
املســاعدات اإلنســانية والــدخول يف حــوار مــع األطــراف بغيــة  
ــة.      ــالقوات املقاتل ــرتبطني ب ــال امل ــد واســتخدام األطف إــاء جتني
وشددت كذلك على مـا للتعلـيم مـن دور رئيسـي، وأشـارت      

فلـــت إدمـــاج األطفـــال يف إىل أن التجربـــة يف البلـــدان الـــيت أغ
عمليات التسريح وإصالحات قطاع العدالـة قـد كشـفت عـن     
حدوث تأثري سليب على الشباب أنفسهم، مع إمكان حـدوث  

  .)١٠٦(تقويض جلهود بناء السالم

وأشــار ممثــل منظمــة إنقــاذ الطفولــة أيضــا إىل أمهيــة         
ــن أي       ــزءا م ــه ليكــون ج ــه وبرجمت ــيم، وإىل ضــرورة متويل التعل

انية. وبوجـه أعـم، ذكـر أن هنـاك ثالثـة مواضـيع       استجابة إنس
جيري جتاهلها يف االستجابات الدوليـة: ممارسـة ضـغوط أقـوى     
من أجل الوصـول اإلنسـاين؛ وإيـالء اهتمـام خـاص بالفتيـات؛       
والتجاوب بشكل أفضل مع التقـارير بشـأن االنتـهاكات ضـد     
ــة       ــن خــالل آلي ــارف م ــع اكتســاب املع ــال إن م ــال. وق األطف

الغ، تتزايـد املســؤولية ويصـبح التجــاوب املالئــم   الرصـد واإلبــ 
  .  )١٠٧(وامللموس مع التقارير هو اخلطوة التالية

ورحـــب املتكلمـــون بالتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ القـــرار   
ــة    ٢٠٠٥( ١٦١٢ ــه آليـ ــوم بـ ــذي تقـ ــل الـ ــيما العمـ )، وال سـ

الرصد واإلبالغ والفريـق العامـل، فضـال عـن التقـدم احملـرز يف       
ل القطريـة حمـددة األطـر الزمنيـة. ويف     جمال صياغة خطط العمـ 

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٦(

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٧(
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الوقت نفسه، أعرب املتكلمون عن القلـق إزاء اسـتمرار جتنيـد    
ــل أطــراف الصــراعات املســلحة،      ــن قب ــال م واســتخدام األطف
واتفقوا على أنه مـا زال هنـاك الكـثري مـن العمـل الـذي يـتعني        

  القيام به.  

، مـا مـن مسـألة    ١٩٩٩وقال ممثل فرنسا إنه منذ عام   
عية أخرى يف جدول أعمـال الـس حظيـت مبثـل هـذا      موضو

ــام املســـتدام والعملـــي. واســـتعرض األدوات القائمـــة      االهتمـ
بإجيــاز، وقــال إنــه ينبغــي هلــذه املؤشــرات األوليــة املشــجعة أن   

ــا لتضــييق الفجــوة      ــف جهوده ــى تكثي ــدول عل ــز ال ــني ”حتف ب
ــذه      ــددة هلـ ــائج احملـ ــني النتـ ــا وبـ ــذها هنـ ــيت نتخـ ــراءات الـ اإلجـ

  .  )١٠٨(“ءات يف حاالت الصراعاإلجرا

وأعرب املتكلمون بوجه عام عن تأييـدهم للتوصـيات     
اليت يتضـمنها تقريـر األمـني العـام. وعلـى وجـه التحديـد، أيـد         
ــز الــس ليشــمل مجيــع     معظــم املــتكلمني توســيع نطــاق تركي
فئات االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال، مبا يف ذلـك  

ــال وتشــويههم،    ــل األطف ــن أشــكال   قت واالغتصــاب وغــريه م
العنــــف اجلنســــي، وعمليــــات االختطــــاف، ومنــــع وصــــول   
ــال، وشـــن اهلجمـــات علـــى    املســـاعدات اإلنســـانية إىل األطفـ

  املدارس واملستشفيات.  

وقال بعض املتكلمني إنه ينبغي إيالء نفس القـدر مـن     
االهتمــام جلميــع احلــاالت املــثرية للقلــق، وشــدد ممثــل الــدامنرك 

يكون نطــاق آلية الرصـــد واإلبـالغ والفريـق     على ضرورة أن
 ١٦١٢العامـــل كليهمـــا، علـــى النحـــو املرتقـــب يف القـــرار      

. غــري أن مــتكلمني )١٠٩(“مواضــيعيا فعــال بطابعــه”)، ٢٠٠٥(
__________ 

 .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٨(

ــه، الصــــفحة     )١٠٩( ــع نفســ ــدامنرك)؛ والصــــفحة   ١٦املرجــ  ٢٢(الــ
ــفحات (األرجنـــــــــــتني)؛ وا ــو)؛  ٢٧-٢٥لصـــــــــ (الكونغـــــــــ

 ٣٤صــــفحة (مجهوريــــة ترتانيـــا املتحــــدة)؛ وال  ٢٩ والصـــفحة 
 

آخرين أعربـوا عـن اعتقـادهم أنـه ينبغـي للمجلـس أن يواصـل        
. وقـال  )١١٠(التركيز علـى احلـاالت املدرجـة يف جـدول أعمالـه     

نـه علـى الـس أن يتبـع يف التعامـل مـع احلـاالت        ممثل الصني إ
غــري املدرجــة يف جــدول أعمالــه جــا خمتلفــا عــن ذلــك الــذي  
يتبعه يف التعامل مع احلاالت املدرجة يف جدول أعمالـه، ذلـك   
أن هنــاك اختالفــا جوهريــا بــني هــذين النــوعني مــن احلــاالت.  
ــدان غــري      ــد شــواغل البل ــس أن يســعى إىل تبدي ــي للمجل وينبغ

درجــة يف جــدول األعمــال مــن خــالل إشــراكها يف احلــوار   امل
. واعترب ممثل االحتـاد الروسـي أن مـن الضـروري     )١١١(والتعاون

توضيح ما إذا كانت التوصيات الواردة يف التقرير تنطبق على 
القوائم املرفقة فقط أم تنطبق أيضا على مجيع حاالت الصـراع  

كـا ونيبـال أنـه    الن . ورأى ممثال سـري )١١٢(يف مجيع أحناء العامل
من األفضل بالنسبة إىل بعض التوصيات أن تتـولّى النظـر فيهـا    
هيئــات وآليــات أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، ولــيس الــس    

. وذكر ممثل أوغندا أن والية املمثلة اخلاصـة لألمـني   )١١٣(نفسه
العام املعنيـة باألطفـال والصـراعات املسـلحة جيـب أال تتجـاوز       

  .)١١٤(ل أعمال الساحلاالت املدرجة يف جدو
__________ 

(فنلنـــــدا، باســـــم االحتــــــاد    ٣٥(ليختنشـــــتاين)؛ والصـــــفحة   
ــفحتان S/PV.5573 (Resumption 1) األورويب)؛ و  ٩و  ٨، الصــ

 ١٤(ســـلوفينيا، باســـم شـــبكة األمـــن البشـــري)؛ والصـــفحة      
 (كندا).

)١١٠(  S/PV.5573 ــفحة ــني)؛  ١٤، الصــــــــــــــــــــــــــ (الصــــــــــــــــــــــــــ
ــا)؛  ٥-٣، الصــفحات S/PV.5573 (Resumption 1) و (كولومبي

 النكا).  (سري ١١والصفحة 

)١١١(  S/PV.5573،  ١٤الصفحة. 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

)١١٣(  S/PV.5573 (Resumption 1) ــفحة ــري ١١، الصــ ــا)؛  (ســ النكــ
 (نيبال). ١٩والصفحة 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٤(
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وأكد العديد من املتكلمني أن مـن واجـب الـس أن      
يتخــذ إجــراءات ضــد األطــراف الــيت تواصــل انتــهاك حقــوق    
ــهاكات.     ــف االنت ــال وأن خيضــعها للمســاءلة إذا مل تتوقّ األطف
ــق        ــتكلمني إىل تطبي ــن امل ــد م ــا العدي ــة، دع ــذه الغاي ــا هل وحتقيق

لوقـت ذاتـه، كـرر ممثـل     . ويف ا)١١٥(اجلزاءات احملددة األهـداف 
الصني تأكيد أن بلده ينصح جملس األمـن دائمـا بعـدم اللجـوء     
بشكل متكرر إىل فرض اجلـزاءات أو التهديـد ـا، وأنـه يعتـرب      
ــر بقضــية        ــق األم ــدما يتعل احلــذر ضــروريا بصــورة خاصــة عن
األطفــال والصــراعات املســلحة. والحــظ أن كــل حالــة نــزاع  

ــوز التعمـــ    ــا، وال جيـ ــن غريهـ ــف عـ ــاالت  ختتلـ ــذه احلـ يم يف هـ
  .  )١١٦(اتباع ج واحد باعتباره يصلح جلميع احلاالت  أو

وقال ممثل اليونان إن جملس األمن، مـن خـالل اختـاذه      
، أســـهم يف اإلقـــرار الـــدويل ١٩٩٩ســـتة قـــرارات منـــذ عـــام  

باملسؤولية عن محاية حقـوق اإلنسـان لألطفـال يف الصـراعات     
مجيـع احلـاالت املـثرية     . وبالنسبة إىل مسألة تغطية)١١٧(املسلحة

للقلــق واالنتــهاكات األخــرى خــالف جتنيــد األطفــال، أشــار    
  .)١١٨(ممثل الكونغو إىل املسؤولية عن احلماية

__________ 

)١١٥(  S/PV.5573 ــلوفاكيا)؛ والصـــــــفحة  ٢١، الصـــــــفحة  ٢٢(ســـــ
 ٢٩(الكونغـــــو)؛ والصـــــفحة  ٢٥(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة 

(اململكــة املتحــدة)؛  ٣١(مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة)؛ والصــفحة 
(فنلنــدا، باســم   ٣٥(ليختنشــتاين)؛ والصــفحة   ٣٤والصــفحة 

، S/PV.5573 (Resumption 1)االحتـــــــــــــــــــــــــــاد األورويب)؛ و 
 (كندا). ١٤  الصفحة

)١١٦(  S/PV.5573 ١٤، الصفحة. 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٧(

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(

وكــرر عــدد مــن الوفــود تأكيــد أمهيــة مراعــاة التــرابط   
  .  )١١٩(القائم بني األمن والتنمية لدى التعامل مع هذه القضية

نـص   )١٢٠(سوأدىل الرئيس بعد ذلك ببيان باسـم الـ    
  على مجلة أمور منها أن الس:  

يثـــــين علـــى العمـــــل الـــــذي اضـــطلعت بـــــه املمثلـــة اخلاصـــة     
لألمــــــني العــــام املعنيــــة باألطفــــال والصــــــراعات املسلحــــــة، الســــيدة  

ــار ــاالت     اديكـ ــة يف حـ ــطتها امليدانيـ ــك أنشـ ــا يف ذلـ ــوامي، مبـ كوماراسـ
  الصراع املسلح؛  

تضطلع به منظمـة األمـم املتحـدة     ويثين أيضا على العمل الذي  
للطفولــة (اليونيســيف) واملستشــارون املعنيــون حبمايــة األطفــال التــابعون  
لعمليـات حفـظ السـالم، بالتعـاون مــع كيانـات األمـم املتحـدة األخــرى        

  ذات الصلة؛  

ويدين بقوة استمرار جتنيد واسـتخدام األطفـال يف الصـراعات      
ملنطبـق، وقتـل األطفـال وتشـويههم،     املسلحة يف انتهاك للقانون الـدويل ا 

واالغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنسـي، واالختطـاف وحرمـان      
األطفـال مــن احلصـول علــى املسـاعدات اإلنســانية، واعتـداء أطــراف يف     

  الصراعات املسلحة على املدارس واملستشفيات؛  

ــؤولي     ــددا مســ ــد جمــ ــلم   ويؤكــ ــون الســ ــن صــ ــية عــ ته الرئيســ
  الدوليني؛    واألمن

رر دعوتــه الــدول املعنيــة املتضــررة بالصــراعات املســلحة،  ويكــ  
واليت مل تشـارك بعـد يف تنفيـذ آليـة الرصـد واإلبـالغ، إىل االنضـمام إىل        
اآلليــة علــى أســاس طــوعي، بالتعــاون مــع املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام    

  واليونيسيف.
__________ 

صـني)؛  (ال ١٤(فرنسا)؛ والصـفحة   ١١املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(
 (الدامنرك). ١٦والصفحة 

)١٢٠(  S/PRST/2006/48. 
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  ل اإلرهابيةاألخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعما - ٣٨

  
املعقـودة   ٤٨٩٢املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

   ٢٠٠٤ كانون الثاين/ يناير ١٢يف 

 كــانون الثــاين/  ١٢، املعقــودة يف ٤٨٩٢يف اجللســة   

األمـن إىل إحاطـة مـن رئـيس جلنـة       ، استمع جملـس ٢٠٠٤يناير
ــالقرار    ) بشــأن ١٩٩٩( ١٢٦٧جملــس األمــن املنشــأة عمــالً ب

ة الطالبــان ومــا يــرتبط مــا مــن أفــراد   تنظــيم القاعــدة وحركــ 
، )١(وكيانات. وأدىل ببيانات معظم الدول األعضـاء يف الـس  

وممثلــــو كــــل مــــن إندونيســــيا، وأيرلنــــدا (باســــم االحتــــاد       
، واجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية، وسويســــرا،    )٢(األورويب)

  وليختنشتاين، واليابان.  

 رسـالة  ووجه الرئيس (شيلي) انتباه أعضاء الس إىل  
موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٣ األول/ ديسـمرب  كانون ١مؤرخة 

) حييل ا التقريـر  ١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنة املنشأة عمالً بالقرار 
)، ٢٠٠١( ١٣٦٣الثــاين لفريــق الرصــد املنشــأ عمــالً بــالقرار  

) ٢٠٠٢( ١٣٩٠ين والــــذي جــــرى متديــــد واليتــــه بــــالقرار
عمقًــــا . وقــــد قــــدم التقريــــر حتلــــيالً مت)٣()٢٠٠٣( ١٤٥٥ و

للمشـــاكل احملـــددة املرتبطـــة بتنفيـــذ الـــدول للتـــدابري اجلزائيـــة  
املفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط ما 

__________ 

مجلــس بصــفته رئــيس اللجنــة املنشــأة للقــدم ممثــل شــيلي إحاطــة   )١(  
ــالقرار   ــالً ب ــان بصــفته   ١٩٩٩( ١٢٦٧عم ــدل ببي ــه مل ي )، ولكن

 .ممثال لبلده

يســـلندا، وبلغاريـــا، أا، وألبانيـــا، وأيـــد البيـــان كـــل مـــن إســـتوني   )٢(  
والبوسنة، واهلرسـك، وبولنـدا، وتركيـا، واجلمهوريـة التشـيكية،      
ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقًا، ورومانيـا، وسـلوفاكيا،     

، وقربص، وكرواتيا، والتفيـا،  واجلبل األسود وسلوفينيا، وصربيا
 وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

  )٣(  S/2003/1070 ١٤٥٥، املقدم عمالً بالقرار )٢٠٠٣.( 

ــها       ــيت قدمت ــارير ال ــا للتق ن تقييمــات، وتضــم ــراد وكيان ــن أف م
ــدة       ــيم القاع ــديولوجيا تنظ ــق الرصــد أن أي ــدول. وذكــر فري ال

لم واألمـن الـدوليني، كمـا    زالت تنتشر وتشكل ديدا للسـ  ما
هو احلال يف العراق، ولفت االنتباه إىل اخلطـر الـذي قـد ينشـأ     
ــدمار الشــامل. ويف مــا يتعلــق     ــازة أعضــائها أســلحة ال عــن حي
بتجميد األصول، أفاد فريق الرصـد بـأن تقـدما قـد أحـرز حنـو       
وقف متويل تنظيم القاعـدة، ولكـن مراقبـة املؤسسـات اخلرييـة      

إلرهــاب أمــر صــعب للغايــة؛ ومثــة جمــاالت املســتخدمة لــدعم ا
أخرى من الضروري إحراز تقـدم فيهـا مـن بينـها قيـام الـدول       
بتوفري أمساء األفراد والكيانـات الـيت جيـب إدراجهـا يف القائمـة      
ــر       ــذ احلظ ــى الســفر، ورصــد تنفي ــذ احلظــر عل املوحــدة، وتنفي
ــه. واســتنادا إىل     املفــروض علــى األســلحة وإعــداد التقــارير عن

ــدم     اســتع ــق الرصــد إىل أن ع ــص فري ــدابري، خلُ ــذ الت راض تنفي
اعتمــاد قــرار أمشــل وأشــد صــرامة يلــزم الــدول باختــاذ التــدابري   
املنصوص عليهـا قـد يـؤدي إىل مـيش دور األمـم املتحـدة يف       
ــق الرصــد قائمــة مــن      ــدم فري ــذلك، ق هــذه املعركــة اهلامــة. ول

  التوصيات للقيام بالتحسينات الالزمة.  

للجنــة يف إحاطتــه يف الزيــارات الــيت  ووصــف رئــيس ا  
قام ـا فريـق الرصـد والـيت قـام هـو ـا إىل بلـدان خمتـارة بأـا           
جــزء هــام مــن عمليــة إقامــة حــوار لزيــادة التفــاهم بــني اللجنــة 
والـــدول يف تنفيـــذ التـــدابري. وأبـــرز التحفظـــات اجلديـــة الـــيت   
أعربت عنها بعض الـدول األوروبيـة خـالل زياراتـه خبصـوص      

ع املتعلقة بتحديد املوارد غري املالية وغريهـا مـن املـوارد    املواضي
ــة يف      ــرار، والتحــديات املاثل ــاالً للق ــدها إعم االقتصــادية وجتمي
تنفيذ منع السفر، والشواغل املتعلقـة بالقائمـة املوحـدة للجنـة،     
وحقوق اإلنسان واإلجراءات القانونية الواجبـة، وأعـرب عـن    

اغل يف االعتبار لدى إعـداد  أمله يف أن يأخذ الس تلك الشو
ــام ــا    ــارات الــيت ق ــد  القــرارات يف املســتقبل. وذكــر أن الزي ق
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ســاعدت علــى دعــم التعهــدات الــيت قطعهــا عــدد مــن الــدول   
ــا   ــوفري معلومــات إضــافية، مب ــة    بت ــة حمدث ــارير قطري ــك تق يف ذل

  وأمساء األفراد أو الكيانات إلدراجها يف القائمة املوحدة.  

نة أيضـا بـأن مسـألة جتميـد األصـول      وأفاد رئيس اللج  
من غري احلسابات املصـرفية حباجـة إىل التحسـني. وقـد يكـون      
ــد أمــاكن تلــك      ــر اســتباقية يف حتدي ــاع ــج أكث ــد اتب مــن املفي
ــة عــن      ــة الالزم ــدها وإرســاء األحكــام القانوني األصــول وجتمي
طريــق القيــام، علــى ســبيل املثــال، بتشــجيع التصــديق الشــامل   

الدولية لقمـع متويـل اإلرهـاب. كـذلك دعـا إىل       على االتفاقية
بــذل جهـــود جديــدة لقطـــع الصــالت املتزايـــدة بــني االجتـــار     
باملخــدرات ومتويــل اإلرهــابيني. وقــال أيضــا إن تعزيــز نوعيــة   
القائمـة املوحــدة ومصـداقيتها وتعزيــز القـدرات التقنيــة للــدول    

لـى  مها السبيالن اللذان قد يؤديـا إىل تنفيـذ احلظـر املفـروض ع    
ــة أكــرب. وشــدد علــى أن احلظــر املفــروض علــى     الســفر بفعالي
ــعوبة يف التنفيــــذ بســــبب    ــدابري صــ ــر التــ ــو أكثــ األســــلحة هــ
التفسريات املختلفة لنطاقه، وشدد على احلاجة إىل حتديد هـذا  

  احلظر على حنو أكثر دقة.  

تقريــرا قــد قــدم مبوجــب     ٩٣وقــال إن مــا جمموعــه     
دولـة   ٩٨د علـى أن مثّـة   )، ولكنـه شـد  ٢٠٠٣( ١٤٥٥القرار 

ــة  ٥١أي  - ــارير. وقـــد تعرقـــل عمـــل   -يف املائـ مل تقـــدم تقـ
إجراء التقييمات املطلوبة بشكل خطري ألن أقل مـن   اللجنة يف

ــدم تقــارير. ومــا    ــة  نصــف الــدول األعضــاء قــد ق زالــت اللجن
ــة       ــل ومعاجلـ ــزم حتليـ ــيم وتعتـ ــتكمال التقيـ ــى اسـ ــممة علـ مصـ

ــدول إىل     ــيت دعــت بعــض ال ــارير.   األســباب ال ــدمي تق ــدم تق ع
وأعرب أيضا عن اعتقاده بضرورة أن تعرف تلك الدول بأـا  

  .  )٤(الدول اليت مل متتثل لقرارات جملس األمن
__________ 

  )٤(  S/PV.4892 ٧إىل  ٢، الصفحات. 

ورحب متكلمـون يف بيانـام بالعمـل الـذي تقـوم بـه         
ــا إىل دور نظــام      ــا. وأشــاروا أيضــى زيارا ــوا عل ــة، وأثن اللجن

دة وحركــة طالبــان جــزاءات األمــم املتحــدة ضــد تنظــيم القاعــ
بوصفه األداة الرئيسية يف مكافحة اإلرهاب. وشدد عـدد مـن   
املتكلمني على احلاجة إىل التحسـني املسـتمر لنظـام اجلـزاءات،     

  .  )٥(وقالوا إم يتطلعون إىل اختاذ قرار جديد

ــام         ــول ع ــه حبل ــى أن ــبانيا عل ــل إس ، ٢٠٠٤وشــدد ممثّ
تنفيذ جتميـد  بدأت مرحلة جديدة تستهدف زيادة العمل على 

األصــول، وحظــر الســفر، وحظــر توريــد األســلحة املفــروض    
ــدة وحركــة      ــرتبطني بتنظــيم القاع ــات امل ــراد والكيان ــى األف عل
ــدابري جيــب حتســينها، وإن القائمــة     ــال إن تلــك الت ــان. وق طالب

  .  )٦(املوحدة جيب مواصلة حتسينها

ودعـــا ممثـــل الواليـــات املتحـــدة إىل أن يصـــبح عمـــل    
ــر تر  ــة أكثـ ــرورة    اللجنـ ــى ضـ ــدا علـ ــتقبل، مؤكـ ــزا يف املسـ كيـ

استكشاف القضايا الرئيسية وفحص النقاط السـاخنة للقاعـدة   
بتفصــيل أكــرب، ألن بعــض الــدول وبعــض املســائل تســتحق       

. وكـذلك، دعـا   )٧(اهتماما من اللجنة أكرب مما تسـتحقه غريهـا  
ــة       ــنهج اهلادفـ ــتعمال الـ ــادة اسـ ــي إىل زيـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ممثـ

ــة يف حتديــد البلــدان الــيت ينبغــي دراســة جهودهــا يف    واالنتقائي
تنفيذ اجلزاءات دراسة متأنية، مع ضـرورة، أن يكـون أي ـج    
متبع نزيها وموضوعيا. ورأى ممثل باكسـتان أن اللجنـة ينبغـي    

نطـــاق واليتـــها لكفالـــة امتثـــال الـــدول  أن تواصــل العمـــل يف 
__________ 

(الصـني)؛   ١٢(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٥(  
ــر)؛ والصــفحة   ١٤والصــفحة  ســبانيا)؛ والصــفحة  (إ ١٥(اجلزائ

 ٢١(الربازيل)؛ والصفحة  ١٧(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ١٦
(أيرلنـــدا، باســـم االحتـــاد    ٢٨(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   

 األورويب).

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
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أجـل   اللتزاماا مبوجب قرارات جملس األمـن ذات الصـلة مـن   
  .  )٨(احلفاظ على مصداقيتها ومشروعيتها

ويف حني اتفق املتكلمون على فائدة القائمة املوحـدة،    
ــدمي األمســاء       ــى تق ــدول عل ــي تشــجيع ال ــه ينبغ ــبعض أن ــد ال أكّ

. )٩(واملعلومات ذات الصلة لتكون القائمة أكثـر فائـدة ومشـوالً   
ــح أن    ــى أن توضـ ــة علـ ــدة اللجنـ ــة املتحـ ــل اململكـ وشـــجع ممثـ

حركة الطالبان يف أراضـي   راف بوجود تنظيم القاعدة أواالعت
بلد معين ال يعين وصمه بالعار، بل هو عالمة علـى أن الدولـة   

. وشـدد آخـرون علـى    )١٠(جادة يف التزامها مبكافحة اإلرهـاب 
احلاجة إىل حتسني آليات إضافة األمساء والكيانـات إىل القائمـة   

  .  )١١(وشطبها منها

ة عامـــة أن تعزيـــز التعـــاون وأكّـــد املتكلمـــون بصـــور  
الــدويل أمــر ضــروري، مــن جانــب الــدول األعضــاء يف املقــام   
األول. وأيد بعض املتكلّمني أيضا زيادة التعاون والتنسيق بـني  

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

ــفحتان     )٩(   ــه، الصــ ــع نفســ ــني١٤ و ١٣املرجــ ــر)؛  ،(الصــ واجلزائــ
 .(اململكة املتحدة) ١٤-١٢الصفحات و

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

ــه،    )١١(   ــع نفســــ ــفحة املرجــــ ــفحة   ٢٢الصــــ ــتان)؛ والصــــ (باكســــ
 (سويسرا).  ٣٤

، )١٣(، واإلنتربـــــول)١٢(اللجنـــــة وجلنـــــة مكافحـــــة اإلرهـــــاب
  .  )١٤(واملنظمات اإلقليمية

ويف مــا يتعلــق بالتعــاون بــني الــدول واللجنــة، أعــرب    
اإلبـالغ، ودعـا    عديد من املـتكلمني عـن أسـفهم للتقصـري يف    ال

عدد منهم اللجنة إىل اتباع ج أكثر استباقية عن طريق تقـدمي  
 مل تنفّــذ تــدابري اجلــزاءات،   املســاعدة التقنيــة إىل الــدول الــيت   

، وعــن طريــق حتليــل )١٥(تــف بالتزاماــا يف تقــدمي التقــارير ومل
. وذكّـر ممثـل أيرلنـدا،    )١٦(لاألسباب الكامنة وراء عدم االمتثـا 

ــرار      ــأن الق ــس ب ــا باســم االحتــاد األورويب، ال  ١٤٥٥متكلم

) الذي يطلب إىل الدول تقدمي تقارير قد اتخـذ وفقًـا   ٢٠٠٣(
         ،للفصل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، وهـو لـذلك ملـزم
ويقضــي بــأن تطبــق مجيــع الــدول األعضــاء التــدابري الــيت يــنص  

  .  )١٧(عليها

ــد   وإضــ   افة إىل ذلــك أعــاد عــدد مــن املــتكلّمني التأكي
على أمهية احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف مكافحـة  

__________ 

(اجلزائـر)؛   ١٤(الصـني)؛ والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  
الصــفحة و(الربازيــل)؛  ١٧(إســبانيا)؛ والصــفحة  ١٥والصــفحة 

اجلمهوريـــــة العربيـــــة   ( ٣٥ و ٣٤الصـــــفحتان  و(بـــــنن)؛   ٢٣
 .)السورية

(اململكـة   ١٦(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ١٤املرجـع نفسـه، الصـفحة      )١٣(  
 (الربازيل). ١٧املتحدة)؛ والصفحة 

(اجلزائـر)؛   ١٤(الصـني)؛ والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
ــفحة  ــفحة   ١٦والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــوال)؛ ٢٤(اململكـ  (أنغـ
 (إندونيسيا). ٢٦(رومانيا)؛ والصفحة  ٢٥والصفحة 

(الصـني)؛   ١٢الصـفحة  و(فرنسـا)؛   ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )١٥(  
 (الفلبني). ١٩  (اململكة املتحدة)؛ والصفحة ١٦والصفحة 

(الربازيل)؛  ١٨(اجلزائر)؛ والصفحة  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
 .(أنغوال) ٢٤والصفحة 

 .٣٠الصفحة  املرجع نفسه،  )١٧(  
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ــى أن إدخــال عناصــر اإلجــراءات    )١٨(اإلرهــاب ، وشــددوا عل
القانونيــة الواجبــة يف نظــام اجلــزاءات ســيزيد مــن مصــداقيته       

. وأشــار ممثّــل الربازيــل إىل أمهيــة كفالــة اتســاق      )١٩(وفعاليتــه
التدابري اليت تتخذ ملكافحة اإلرهـاب مـع القـانون الـدويل ومـع      

. )٢٠(االلتزامات الـيت قطعتـها الـدول األعضـاء يف ذلـك الصـدد      
وتطّرق متكلمون آخرون، يف مجلة أمور، إىل ضـرورة معاجلـة   

ودعـوا إىل مزيـد مـن الشـفافية      )٢١(األسباب اجلذرية لإلرهاب
  .  )٢٢(يف أساليب عمل فريق الرصد

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٦ القرار  

 كــانون الثــاين/ ٣٠ املعقــودة يف ٤٩٠٨يف جلســته 

   ٢٠٠٤يناير 

كــــــــانون  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٤٩٠٨يف اجللســــــــة   
، وجه الرئيس (شيلي) االنتباه إىل مشـروع  ٢٠٠٤الثاين/يناير 

ــاع   )٢٣(قـــرار ؛ طـــرح بعـــد ذلـــك للتصـــويت، واعتمـــد باإلمجـ
)، الــذي قــرر ٢٠٠٤( ١٥٢٦وبــدون مناقشــة بوصــفه القــرار 

به الس، متصرفاً مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       
  يلي:    أمور منها ما

__________ 

(أيرلنـدا،   ٢٨(الربازيـل)؛ والصـفحة    ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
(ليختنشــــــتاين)؛  ٣٠باســــــم االحتــــــاد األورويب)؛ والصــــــفحة 

 (سويسرا). ٣٣والصفحة 

 (أملانيا). ١١الصفحة املرجع نفسه،   )١٩(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

(الربازيل)؛  ١٨ة (اجلزائر)؛ والصفح ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  
 (بنن). ٢٣(باكستان)؛ والصفحة  ٢٢والصفحة 

(أيرلنــدا، باســم االحتــاد األورويب)؛  ٢٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٢(  
 (سويسرا). ٣٣(ليختنشتاين)؛ والصفحة  ٣٠والصفحة 

  )٢٣(  S/2004/79. 

(ب)  ٤قــرر حتســني تنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة     
ــرار  ــرة١٩٩٩( ١٢٦٧مـــــــن القـــــ ــرار  ٨ )، والفقـــــ ــن القـــــ (ج) مـــــ

  )؛  ٢٠٠٢(  ١٣٩٠من القرار  ٢ و ١) والفقرتني ٢٠٠٠(  ١٣٣٣

يضا تعزيز الوالية املنوطة باللجنـة املنشـأة عمـالً بـالقرار     وقرر أ  
  )؛  ١٩٩٩(  ١٢٦٧

 ١وقرر كذلك مواصلة حتسني التدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة      
  قبل ذلك إذا لزم األمر؛    شهرا، أو ١٨أعاله خالل 

وقــرر إنشــاء فريــق للــدعم التحليلــــي ورصــد اجلــزاءات لفتــرة     
  ات ترد يف مرفق القرار؛  شهرا تناط به مسؤولي ١٨

  الرصد؛  وطلب إىل األمني العام تعيني مثانية أعضاء من فريق  

وطلــب إىل فريــق الرصــد أن يقــدم إىل اللجنــة ثالثــة تقــارير         
كـــــــانون األول/  ١٥، ويف ٢٠٠٤ متــــــوز/ يوليــــــه   ٣١شــــــاملة، يف  

  ؛  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠، ويف ٢٠٠٤  ديسمرب

  لــس، عــن طريــق رئيســها، وطلــب إىل اللجنــة أن تقــدم إىل ا
ــل   ــالً كـ ــفويا مفصـ ــرا شـ ــل   ي ١٢٠تقريـ ــأن جممـ ــل، بشـ ــى األقـ ــا علـ ومـ

  اللجنة.    أعمال
  

املعقـودة   ٤٩٢١املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٤يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٢١يف اجللســــ ــارس  ٤، املعقــــ آذار/مــــ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٤

موجهة إىل رئيس الس مـن رئـيس    ٢٠٠٤اير شباط/فرب ١٩
) بشـأن مكافحـة   ٢٠٠١( ١٣٧٣اللجنة املنشأة عمالً بالقرار 

، حييل ا تقريـر اللجنـة   )٢٤(اإلرهاب (جلنة مكافحة اإلرهاب)
  عن تنشيط أعماهلا.  

واستمع الس إىل إحاطة من رئيس اللجنـة، أعقبتـها     
و األرجنـتني (باسـم   بيانات أدىل ا مجيع أعضـاء الـس وممثلـ   

__________ 

  )٢٤(  S/2004/124. 
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ــدا    ــا، وأيرلن جمموعــة ريــو)، وإســرائيل، وإندونيســيا، وأوكراني
، وبـيالروس، واجلمهوريـة العربيـة    )٢٥(االحتاد األورويب) (باسم

ــا، وسويســرا،       ــا، وجنــوب أفريقي الســورية، ومجهوريــة كوري
وكازاخســتان، والكــامريون، وكنــدا، وكوبــا، وكوســتاريكا،  

، ونيوزيلنـدا (باسـم منتـدى    وليختنشتاين، ومصر، واملكسـيك 
  واليابان.    جزر احمليط اهلادئ)، واهلند،

وقـــد أطلـــع رئـــيس اللجنـــة يف إحاطتـــه الـــس علـــى   
معلومات عـن العمـل املضـطلع بـه يف األشـهر الثالثـة املاضـية،        

، وعلّــق علــى )٢٦(وعــرض خطــة العمــل لألشــهر الثالثــة املقبلــة 
النظر إىل أن تقرير اللجنـة عـن تنشـيط أعماهلـا. وأوضـح أنـه بـ       

ــدات الرئيســية للســالم واألمــن     اإلرهــاب يشــكل أحــد التهدي
الدوليني وبالنظر إىل أنه ينبغـي لألمـم املتحـدة أن تواصـل أداء     
دور قيادي يف جماة ذلك التهديد، يتمثل اهلـدف مـن تنشـيط    
أعمال اللجنة يف أن تصبح اللجنة أكثر فعاليـة وأكثـر اسـتباقية    

من الضروري، من أجل بلـوغ تلـك   وأكثر وضوحا. وقال إن 
األهداف، تعزيز مجلة أمور، منـها رصـد تنفيـذ مجيـع جوانـب      

ــرار  ــاس    ٢٠٠١( ١٣٧٣القـ ــى أسـ ــوار علـ ــالل احلـ ــن خـ ) مـ
التعاون والشفافية وعدم التحيـز، وتيسـري املسـاعدة التقنيـة إىل     
الدول واالتصاالت والتنسيق مـع سـائر هيئـات األمـم املتحـدة      

الدولية واإلقليمية. وينبغـي أن يـتم ذلـك    ويف ما بني املنظمات 
بإنشـــاء مديريـــة تنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب يعـــاد يف  
إطارها تنظيم املوظفني احلاليني مـن اخلـرباء ومـوظفي األمانـة.     
وأوضــح أن املديريــة ســتكون الســلطة التنفيذيــة للجنــة وجــزءاً  

__________ 

 ،وبلغاريـــا ،يســـلنداأو ،وألبانيـــا ،أيـــد البيـــان كـــل مـــن إســـتونيا   )٢٥(  
 ،واجلمهوريــة التشــيكية ،وتركيــا ،وبولنــدا ،والبوســنة واهلرســك

 ،وسـلوفاكيا  ،ورومانيـا  ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقًا  
 ،والتفيـا  ،وكرواتيا ،وقربص ،وصربيا واجلبل األسود ،وسلوفينيا
 والنرويج. ،وهنغاريا ،ومالطة ،وليتوانيا

  )٢٦(  S/2004/32. 

ــن تشــكّل ســابقة ألجهــزة جملــس      ــة العامــة؛ وأــا ل مــن األمان
من األخرى، ولن تكون هـيكالً دائمـا مبـا أنـه ينبغـي وضـع       األ

. وذكـــر ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١بنـــد لإللغـــاء يف 
ــى الوجــه الكامــل يتطلّــب      ــذ إعــادة التنشــيط عل ــا أن تنفي أيض
قـــــرارا مـــــن جملـــــس األمـــــن، ولكنـــــه لـــــن يعـــــدل القـــــرار   

)، أو أيــاً مــن القــرارات األخــرى املوجــودة     ٢٠٠١( ١٣٧٣
  .  )٢٧(ذات الصلة

وتنـاول متكلّمــون يف بيانـام العمــل الـذي قامــت بــه      
ــراح   اللجنــة حــىت اآلن واخلطــوات القادمــة، مبــا   يف ذلــك االقت

املتعلـــق بتنشـــيط أعماهلـــا. ورحبـــوا بـــاالقتراح ووافقـــوا علـــى 
ضرورة أن تطور اللجنة أكثر، مع مراعـاة أن التهديـدات الـيت    

يعتها عـابرة للحـدود،   يشكلها اإلرهاب تزداد ترابطًا وهي بطب
  وتستلزم بالتايل ردا متعدد األبعاد من قبل األمم املتحدة.  

ورأى ممثـــل اجلزائــــر أنــــه مــــن امللــــح إزالــــة الطــــابع    
البريوقراطي عن هيكل اللجنة جلعلها أكثر مرونة يف مـا يتعلـق   

ــذ مهامهــا  . ورأى عــدة مــتكلمني آخــرين أن تنشــيط   )٢٨(بتنفي
را علــى االضــطالع بواليتــها، أعمــال اللجنــة ســيعزز مــن قــد

. وقــال )٢٩()٢٠٠١( ١٣٧٣يف ذلــك رصــد تنفيــذ القــرار   مبــا
يعدل قـرار   بعض املتكلّمني إن اقتراح تنشيط أعمال اللجنة ال

__________ 

  )٢٧(  S/PV.4921  ٥-٢الصفحات. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

 ١٠واليــات املتحــدة)؛ والصــفحة (ال ٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٩(  
 ٣١(رومانيـــا)؛ والصـــفحة  ١٣(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة 

 S/PV.4921 و (مجهوريـــة كوريـــا)؛ ٣٦(أوكرانيـــا)؛ والصـــفحة 
 (إندونيسيا). ١٣، الصفحة )١  (االستئناف
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) وال واليــــة اللجنــــة، كمــــا ٢٠٠١( ١٣٧٣جملــــس األمــــن 
  .  )٣٠(حيددها ذلك القرار

ويف ما يتصل بالعالقة بني املديريـة املقترحـة واللجنـة،      
ذكر ممثل اململكـة املتحـدة أن األوىل سـتوفر التوجيـه وتسـاعد      
على تنفيذ رغبات اللجنة. وأوضـح أن املديريـة سـوف تكـون     

. )٣١(مسؤولة أمام اللجنة، بينمـا سـتوجه اللجنـة عمـل املديريـة     
  .  )٣٢(الرأي  وشاركه ممثل الصني هذا

ورأت عـــدة وفـــود أن إنشـــاء املديريـــة التنفيذيـــة لـــن    
ــابقة، ور  ــث     يشــكل س ــن حي ــا ســتكون حمــدودة م ــت بأ حب

. وتساءل ممثل املكسيك عما إذا كان القـرار بشـأن   )٣٣(الوقت
هــذا املوضــوع ينبغــي أن يتخــذ مبوجــب الفصــل الســابع مــن     
ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، بـــالنظر إىل الطـــابع اإلداري لتنشـــيط  

  .  )٣٤(أعمال اللجنة

 وشدد أكثرية املتكلّمني على أمهيـة التنسـيق والتعـاون     
مـــع املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة وكـــذلك 
ــب األمــم املتحــدة املعــين        ــات املتخصصــة مــن قبيــل مكت اهليئ
ــات      ــذه اهليئ ــل سويســرا إن ه ــال ممث ــة. وق باملخــدرات واجلرمي

__________ 

(أيرلنـدا،   ٢٣الصـفحة  و؛ (الربازيـل)  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
الصفحة  ؛)١ (االستئناف S/PV.4921 وباسم االحتاد األورويب)؛ 

 .(كندا) ١٤

  )٣١(  S/PV.4921  ١١الصفحة. 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 ١٤(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠فســه، الصــفحة املرجــع ن  )٣٣(  
ــدا،  ٢٣(باكســتان)؛ والصــفحة  ٢٠(أنغــوال)؛ والصــفحة  (أيرلن

 S/PV.4921 و(اليابـان)؛   ٣٠باسم االحتاد األورويب)؛ والصـفحة  
 ١٣(كوســتاريكا)؛ والصــفحة  ١٢والصــفحة  )؛١ (االســتئناف

 ندونيسيا).(إ

  )٣٤(  S/PV.4921 االستئناف) ٦، الصفحة )١. 

. وأشـــار عـــدد كـــبري مـــن )٣٥(حباجـــة إىل التـــآزر يف مـــا بينـــها
إىل الــدول املــتكلمني إىل أمهيــة تيســري تقــدمي املســاعدة التقنيــة   

األعضاء وبنـاء قـدراا، وأعربـوا عـن أملـهم يف أن يتسـم دور       
  .  )٣٦(اللجنة بطابع استباقي

وشدد بعض املـتكلمني أيضـا علـى ضـرورة أن جيـري        
بـدون املسـاس مبسـؤوليات اجلمعيـة      )٣٧(التنشيط وفقًا للميثـاق 

ما خيص العالقة مع األمانة العامـة، شـدد عـدد     . ويف)٣٨(العامة
ــن املــت  ــا يف مــا يتعلــق      م ــى املشــاورات القائمــة معه كلمني عل
، بينما دعا آخرون إىل التعاون الوثيق مع األمانـة  )٣٩(باالقتراح

. وتســاءل ممثــل سويســرا )٤٠(العامــة واحلفــاظ علــى مصــداقيتها
كان ينبغي أن تظـل املسـؤولية الرئيسـية عـن مكافحـة       إذا عما

__________ 

  )٣٥(  S/PV.4921 ٢٧، الصفحة. 

 ١٣(الربازيـــــل)؛ والصـــــفحة  ١٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٣٦(  
ــا)؛ والصــفحة   ــوال)؛ ١٤(روماني (الصــني)؛  ١٧والصــفحة  (أنغ

(كازاخســـــتان)؛   ٢٩(شـــــيلي)؛ والصـــــفحة   ١٩والصـــــفحة 
منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ)؛ باســم (نيوزيلنــدا،  ٣٣والصــفحة 
(مجهوريـة كوريـا)؛    ٣٦الصـفحة  و(الكامريون)؛  ٣٦والصفحة 

ــتئناف S/PV.4921 و ــفحة  )،١ (االســـ ــتاين)؛ (ل ٣الصـــ يختنشـــ
 ٦جمموعــة ريــو)؛ والصــفحة    باســم(األرجنــتني،  ٤والصــفحة 

 (جنوب أفريقيا). ٩(إسرائيل)؛ والصفحة 

  )٣٧(  S/PV.4921 (اجلزائر)؛والصفحة  ٦(بنن)؛ والصفحة  ٥، الصفحة
رنسا) (ف ٢١(باكستان)؛ والصفحة  ٢٠(أملانيا)؛ والصفحة  ١٨
(مصر)؛ والصـفحة   ٢الصفحة  )،١ (االستئناف S/PV.4921 و؛ 
(جنـوب   ٩(األرجنتني، بالنيابة عن جمموعة ريـو)؛ والصـفحة    ٤

 أفريقيا).

  )٣٨(  S/PV.4921  (باكســتان)؛  ٢٠والصــفحة  (أملانيــا)؛ ١٨، الصـفحة
 (مصر). ٢الصفحة  )،١ (االستئناف S/PV.4921 و

  )٣٩(  S/PV.4921 ــفحة   ٩، الصـــفحة ــدة)؛ والصـ ــات املتحـ  ١٠(الواليـ
 (اململكة املتحدة).

 (باكسـتان)؛  ٢٠(أملانيا)؛ والصفحة  ١٨لصفحة ، انفسهاملرجع   )٤٠(  

 S/PV.4921 و(أيرلنـدا، باسـم االحتــاد األورويب)؛    ٢٣والصـفحة  
 (ليختنشتاين). ٣، الصفحة )١  (االستئناف
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فرعيــة اإلرهــاب يف إطــار األمــم املتحــدة مــن اختصــاص هيئــة  
ــب مركــزي خاضــع      ــرح إقامــة مكت تابعــة لــس األمــن، واقت

  .  )٤١(لسلطة األمني العام كبديل حمتمل

ويف معـــرض التأكيـــد علـــى االلتـــزام بضـــمان امتثـــال    
تدابري مكافحة اإلرهـاب لقواعـد القـانون الـدويل مبـا يف ذلـك       
املعــايري ذات الصــلة حبقــوق اإلنســان، رحــب عــدة مــتكلمني    

ــة اهليكــل امل  ــب املفــوض الســامي    بإقام ــرح اتصــاالً مــع مكت قت
ــوق اإلنســان األخــرى ذات      ــوق اإلنســان ومنظمــات حق حلق

. )٤٢(مــا يتعلــق باملســائل املتصــلة مبكافحــة اإلرهــاب  الصــلة يف
واقترح بعض املتكلمني أيضـا تعـيني خـبري حلقـوق اإلنسـان يف      

  .  )٤٣(املديرية التنفيذية
  

مـن  ) الذي اختذه جملس األ٢٠٠٤( ١٥٣٠القرار   

ــته  ــودة يف  ٤٩٢٣يف جلســـــــــ آذار/  ١١املعقـــــــــ

    ٢٠٠٤  مارس

آذار/مـــــارس  ١١، املعقـــــودة يف ٤٩٢٣يف اجللســـــة   
، وجه الرئيس (فرنسا) انتباه جملس األمن إىل مشـروع  ٢٠٠٤

. وأعـرب باسـم الـس عـن غضـبه للـهجوم اإلرهـايب        )٤٤(قرار
__________ 

  )٤١(  S/PV.4921 ٢٧، الصفحة. 

(شـيلي)؛   ١٩(الربازيل)؛ والصـفحة   ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
 ٢٧(أيرلنــدا، باســم االحتــاد األورويب)؛ الصــفحة  ٢٣والصــفحة 

ــفحة  ــرا)؛ والصـــــ ــامريون)؛  ٣٦(سويســـــ  S/PV.4921 و(الكـــــ
 ٤ة والصـــــفح ؛(ليختنشــــتاين)  ٣ ، الصـــــفحة)١ (االســــتئناف 
(املكســيك)؛  ٥جمموعــة ريــو)؛ والصــفحة    باســم(األرجنــتني، 

 (كندا). ١٤والصفحة 

  )٤٣(  S/PV.4921 ــفحة ــا)؛  ١٨، الصـ ــفحة و(أملانيـ (أيرلنـــدا،  ٢٣الصـ
، الصفحة )١ (االستئناف S/PV.4921 وباسم االحتاد األورويب)؛ 

 ١٤(املكســــيك)؛ والصــــفحة  ٥(ليختنشــــتاين)؛ والصــــفحة  ٣
 (كندا).

  )٤٤(  S/2004/186. 

الـذي وقــع يف وقـت مبكــر مـن ذلــك اليـوم يف مدريــد وأســفر     
 ١ ٠٠٠شخصـا وجـرح أكثـر مـن      ١٩٠مـن   عن مقتل أكثر

شخص. وطرح مشروع القرار بعـد ذلـك للتصـويت واعتمـد     
ــرار     ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٤( ١٥٣٠باإلمجــاع وب

  يلي:    الذي قرر به الس مجلة أمور منها ما

أدان بأشد هلجة اهلجمـات الـيت ارتكبتـها بالقنابـل يف مدريـد،        
  ؛  ٢٠٠٤  آذار/ مارس ١١ة يف إسبانيا، مجاعة إيتا اإلرهابي

ــة ولضــحايا هــذه      اهلجمــات  وأعــرب إلســبانيا شــعبا وحكوم
  اإلرهابية وأسرهم عن تعاطفه القوي ومواساته الصادقة؛  

وحثّ مجيـع الـدول علـى أن تتعـاون تعاونـا نشـطًا يف اجلهـود          
املبذولة للعثور على من قاموا بارتكـاب هـذا اهلجـوم اإلرهـايب وبتـدبريه      

  وتقدميهم للعدالة؛  ورعايته 

القـــوي علــــى مكافحـــة اإلرهــــاب    وأعـــرب عـــن تصــــميمه    
  أشكاله.    جبميع

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٣٥القرار   

ــته  ــودة يف  ٤٩٣٦يف جلســـــــــ آذار/  ٢٦املعقـــــــــ

    ٢٠٠٤  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٦، املعقـــــودة يف ٤٩٣٦يف اجللســـــة   
 ، أدرج الـس مـرة أخــرى يف جـدول أعمالـه الرســالة    ٢٠٠٤

ــة    ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ١٩املؤرخــة  ــيس جلن ــن رئ ــة م املوجه
ــر        ــا تقري  ــل ــيت حيي ــس، ال ــيس ال ــاب إىل رئ مكافحــة اإلره

ــا    ــن تنشــيط أعماهل ــة ع ــاه إىل   )٤٥(اللجن ــرئيس االنتب ــه ال . ووج
ــروع قـــرار  ، طُـــرح بعـــد ذلـــك للتصـــويت واعتمـــد     )٤٦(مشـ

ــرار     ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٤( ١٥٣٥باإلمجــاع وب
  يلي:    ه الس مجلة أمور منها ماالذي قرر ب

__________ 

  )٤٥(  S/2004/124. 

  )٤٦(  S/2004/238. 
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  أيد تقرير جلنة مكافحة اإلرهاب بشأن تنشيط أعماهلا؛    

ــون اللج    ــرر أن تتكـــ ــة    وقـــ ــن اهليئـــ ــيطها مـــ ــد تنشـــ ــة بعـــ نـــ
  واملكتب؛    العامة

وقـــرر كـــذلك أن تكـــون املديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة   
ددة اإلرهـاب، الــيت يرأســها مــدير تنفيـذي، مســؤولة عــن الواجبــات احملــ  
دارة يف تقرير اللجنة وطلب إىل األمـني العـام أن يعـين مـديرا تنفيـذيا لـإل      

  ميكن؛    يتوىل زمام منصبه بأسرع ما

وطلــب إىل املــدير التنفيــذي أن يقــدم خطــة تنظيميــة إىل اهليئــة    
العامة من أجل إقرارها، على أن تكون اخلطـة متسـقة مـع تقريـر اللجنـة      

حدة، مبا يف ذلك هيكلـها واحتياجاـا مـن    ومع قواعد وأنظمة األمم املت
ــادئ التوجيهيــة املتعلقــة       ــة بامليزانيــة، واملب ــوظفني، واحتياجاــا املتعلق امل

  باإلدارة، وإجراءات التعيني؛  

ــة    ــل اللجنـــ ـــرر أن تواصـــ ــارير إىل الـــــس   وقــــ ــدمي التقـــ تقـــ
  منتظـم.    بشكل

  
 ٤٩٣٩البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  آذار/ مارس  ٣٠يف املعقودة 

آذار/مـــــارس  ٣٠، املعقـــــودة يف ٤٩٣٩يف اجللســـــة   
. )٤٧(، أدىل الـــرئيس (فرنســــا)، ببيــــان باســــم الــــس ٢٠٠٤

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:    ويف

ــان رئيســه الصــادر يف      ــوبر   ١٦أشــار إىل بي تشــرين األول/أكت
٢٠٠٣
ب جلنـة مكافحـة   ، الذي أكد استمرار الترتيبات احلالية ملكتـ )٤٨(

  ؛  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٤اإلرهاب لفترة ستة أشهر أخرى، أي حىت 

ــرة ســتة        ــة لفت ــب اللجن ــة ملكت ــات احلالي وأكــد اســتمرار الترتيب
  .  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤أشهر أخرى، حىت 

  
__________ 

  )٤٧(  S/PRST/2004/8. 

  )٤٨(  S/PRST/2003/17. 

 ٤٩٦٦البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  أيار/ مايو ١٠املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٦٦يف اجللســــ ــايو  ١٠، املعقــــ أيار/مــــ
. )٤٩(، أدىل الـــرئيس (باكســـتان) ببيـــان باســـم الـــس ٢٠٠٤

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:    ويف

ــايب بال      ــة صــرحية اهلجــوم اإلره ــذي وقــع يف   أدان إدان ــل ال قناب
ــايو  ٩ يف غــروزين باالحتــاد الروســي وأســفر عــن إصــابة     ٢٠٠٤أيار/م

ــيس   وقتــل عــدد كــبري مــن األشــ   ــديروف، رئ ــهم أمحــد ق خاص، مــن بين
  مجهورية الشيشان باالحتاد الروسي؛  

  وأدان بأشد العبارات مرتكيب هذا العمل املشني؛    

وأعــرب عــن تعاطفــه العميــق وأحــر تعازيــه لشــعب االحتــاد          
  وأسرهم؛    الروسي وحكومته وللضحايا

وحــث مجيــع الــدول علــى التعــاون مــع الســلطات الروســية يف    
هــذا اهلجـــوم ومنظميــه وداعميـــه    ميـــة إىل تقــدمي مـــرتكيب جهودهــا الرا 

  العدالة؛    إىل

وأكد من جديد أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله وجتلياتـه يشـكل        
  ديدا من أكثر التهديدات خطورة للسالم واألمن الدوليني؛  

  وأعرب عن تصميمه على مكافحة مجيع أشكال اإلرهاب.    
  

املعقـودة   ٤٩٧٦املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥يف 

ــة    ــودة يف ٤٩٧٦يف اجللســــ ــايو  ٢٥، املعقــــ أيار/مــــ
إحاطــة مـن رئــيس اللجنــة املنشــأة   ، اسـتمع الــس إىل ٢٠٠٤

) بشأن تنظيم القاعـدة وحركـة   ١٩٩٩( ١٢٦٧عمالً بالقرار 
الطالبان وما يـرتبط مـا مـن أفـراد وكيانـات. وأدىل ببيانـات       

__________ 

  )٤٩(  S/PRST/2004/14. 
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ــس   ــاء الـ ــة أعضـ ــاد    و )٥٠(أكثريـ ــم االحتـ ــدا (باسـ ــو أيرلنـ ممثلـ
  ، وكوستاريكا، واهلند، واليابان.  )٥١(األورويب)

ووجه الـرئيس (باكسـتان) انتبـاه األعضـاء إىل رسـالة        
موجهـة مـن رئـيس اللجنـة      ٢٠٠٤ نيسان/ أبريل ٢٧مؤرخة 

ــالقرار   ــل ــا)٥٢()١٩٩٩( ١٢٦٧املنشــأة عمــالً ب قائمــة  ، حيي
، تقـارير  ٢٠٠٤ار/مـارس  آذ ٣١الدول الـيت مل تقـدم، حبلـول    

)، إىل جانـــب ٢٠٠٣( ١٤٥٥القـــرار  مـــن ٦ عمـــالً بـــالفقرة
ــدول عــدم تقــدمي      ــررت ــا ال ــيت ب ــي لألســباب ال مــوجز حتليل

  التقارير.  

ــى       ــس علــ ــه الــ ــة يف إحاطتــ ــيس اللجنــ ــع رئــ وأطلــ
معلومــات عــن جممــل أعمــال اللجنــة وفريــق الــدعم التحليلــي    

يمات الشـفوية عـن   ورصد اجلزاءات، وكان هذا هو أول التقي
أعمــال اللجنــة الــيت يــتعني أن يقــدمها الــرئيس إىل الــس كــل 

ــرار    ١٢٠ ــاً، كمــا يقتضــي الق ). وأشــار ٢٠٠٤( ١٥٢٦يوم
إىل حــدوث زيــادة يف امتثــال الـــدول لتقــدمي التقــارير عمـــالً      

، األمــــر الــــذي أدى إىل اســــتالم   )٢٠٠٣( ١٤٥٥بــــالقرار 
نة شـرعت يف مناقشـة   تقريرا. وأفاد بأن اللج ١٢٦جمموعه  ما

ورقــة عمـــل تتضـــمن تعـــاريف للمصـــطلحات املســـتخدمة يف  
ــلة،  ٢٠٠٤( ١٥٢٦القـــرار  ــرارات األخـــرى ذات الصـ ) والقـ

ق بتعريــــف موضــــوع جتميــــد األمــــوال خاصــــة يف مــــا يتعلــــ
األصول املالية واملوارد االقتصـادية األخـرى، ـدف حتقيـق      أو

وظائفهـا يف   مزيد من الوضوح والدقة للجنة يف ما يتعلق بأداء
__________ 

  )٥٠(  مجلــس بصــفته رئــيس اللجنــة ولكنــه لل تــهم ممثــل شــيلي إحاطقــد
 .بصفته ممثال لبلدهيدل ببيان  مل

ــا    )٥١(   ــن ألبانيـ ــل مـ ــان كـ ــد البيـ ــلندا ،أيـ ــا ،وأيسـ ــنة  ،وبلغاريـ والبوسـ
 ،وجهوريـــة مقـــدونيا اليوغســـالفية ســـابقًا ،وتركيـــا ،واهلرســـك

 وكرواتيا. ،وصربيا واجلبل األسود ،ورومانيا

  )٥٢(  S/2004/349. 

جمـــال الرصـــد، وللـــدول األعضـــاء يف اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا يف  
، أُدرجـت  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ١التنفيذ. وذكر أنه منذ 

كيانـات يف قائمـة اللجنـة، الـيت مـا فتئـت        ٦ فـردا و  ١٩أمساء 
تقوم بدور حاسم يف تنفيذ التـدابري اجلزائيـة. وأنشـأت اللجنـة     

ال مماثلة لتلـك الـيت تسـتخدمها جلنـة     أيضا قائمة جبهات االتص
مكافحـــة اإلرهـــاب األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يتـــيح للجنـــة 
اإلعالم يف األمانة العامـة إعـالم املـوظفني املختصـني يف الـدول      
األعضــاء تلقائيــا بالتعــديالت الــيت تجــرى علــى قائمــة اللجنــة. 

يتعلق بفريق الرصد، الـذي بـدأ عملـه يف نيسـان/أبريل      ويف ما
، فقد واصل تطوير عالقته مع املديرية التنفيذيـة للجنـة   ٢٠٠٤

مكافحـة اإلرهــاب مـن أجــل كفالـة احلــد األدىن مـن التــداخل     
واحلد األقصى من التآزر. وقال إنه عند إجراء التقيـيم األويل،  
وجد فريق الرصد تباينا يف نوعية التقارير اليت قدمتـها الـدول.   

ــا يتعلّــ    ــه يف م ــا أن ــق أيض ــذ اجلــزاءات ضــد   ورأى الفري ق بتنفي
تنظــيم القاعــدة وحركــة طالبــان، مل يــر العديــد مــن الــدول        
ضرورة اعتماد قـوانني حمـددة جديـدة. ويف مـا يتعلّـق بتجميـد       
األصول، ظلّ توزيع القائمـة املوحـدة مقتصـرا علـى املصـارف      
بصورة عامة، يف حني أفادت معظم الدول عن صـدور أنظمـة   

رييـة. وقــد أدجمـت أكثريــة   جديـدة حتكــم عمـل املؤسســات اخل  
الدول القائمة يف نظمها الوطنية ملراقبة احلدود من أجل تنفيـذ  
احلظر املفروض على السفر. مث قدم تقريـرا عـن بعثتـه األخـرية     

ــالفقرة   ــالً ب ــرار   ١٠عم ــن الق ــر ٢٠٠٤( ١٥٢٦م ) إىل اجلزائ
كانـت ذات  ”وتونس وإسـبانيا والسـنغال، الـيت وصـفها بأـا      

لعمـل اللجنـة يف املسـتقبل وأبـرز ضـرورة تعزيـز        “فائـدة بالغـة  
التعـــاون بـــني الـــدول وزيـــادة مســـتوى تبـــادل املعلومـــات،       

سيما بني دول أوروبا واملغرب العريب. ووجـه االنتبـاه إىل    وال
يف ذلـك حتسـني التعـاون بـني      عدة توصيات عقب الزيارة، مبـا 

 اللجنــة وجلنــة مكافحــة اإلرهــاب بــالنظر إىل اســتمرار احلاجــة 
إىل املساعدة يف عدد من البلـدان. مث تطـرق الـرئيس إىل حتليـل     
األســباب الــيت حتــول دون تقــدمي التقــارير، فقــال إن عــدة مــن  
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ــة ألداء      ــوارد الالزمـ ــدرات أو املـ ــر إىل القـ ــدول تفتقـ ــك الـ تلـ
ــدول إىل      ــارير. وتفتقــر بعــض ال التزاماــا املرتبطــة بتقــدمي التق

ــة  الــــوعي بــــاختالف أدوار جلنــــة اجلــــزاءات  وجلنــــة مكافحــ
اإلرهاب، وبالتـايل تكـون لـديها انطبـاع بـأن تقـدميها، تقـارير        
حسـب متطلبــات جلنــة مكافحــة اإلرهـاب، يعــين الوفــاء أيضــا   
بالتزاماا بتقدمي تقارير يف ما يتصـل بلجنـة اجلـزاءات. ووجـد     
الفريق أيضا نقصا يف آليات اإلشراف والتنسـيق علـى الصـعيد    

  .  )٥٣(الوطين

تكلمون بالعمل الذي تقوم بـه اللجنـة وفريـق    وأشاد م  
الرصد، وشددوا علـى أمهيـة الـدور الـذي يؤديـه فريـق الرصـد        
ــون القــــــرار       ــرب متكلمــــ ــل اللجنــــــة. واعتــــ ــم عمــــ يف دعــــ

) خطـــوة مهمـــة يف زيـــادة حتســـني األحكـــام ٢٠٠٤( ١٥٢٦
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب. وأقروا بأمهية الزيـارات امليدانيـة يف   

نة والدول. وشدد ممثل أيرلنـدا، متكلمـا باسـم    احلوار بني اللج
االحتاد األورويب، على الدور الـذي يضـطلع بـه فريـق الرصـد،      
لــيس يف حتســني نســبة اإلبــالغ عــن االمتثــال فحســب، ولكــن 
أيضا يف تقييم فعالية القرارات والتشريعات والضوابط القائمـة  
 يف مكافحـة متويـل اإلرهـاب وإعاقـة حركـة اإلرهـابيني ودعـم       

  .  )٥٤(عمليات حظر توريد األسلحة

واتفق املتكلمون علـى أنـه، ملـا كـان اإلرهـاب ديـدا         
مســتمرا واختــذ أشــكاالً خمتلفــة، فــإن مكافحتــه تســتلزم زيــادة   
التعـاون بــني أفـراد اتمــع الـدويل. ودعــا بعـض املــتكلّمني إىل     
تطوير عمل اللجنة بصورة مستمرة من أجل التصـدي بفعاليـة   

. وركّـز بعـض   )٥٥(يات وتقنيـات اإلرهـاب املختلفـة   الستراتيج
__________ 

  )٥٣(  S/PV.4976 ٨-٢، الصفحات. 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  

(الصـني)؛   ٢١(الفلـبني)؛ والصـفحة    ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  
 .(اهلند) ٢٧  (باكستان)؛ والصفحة ٢٢والصفحة 

املتكلمني، يف مجلة أمور، على التحـديات اخلاصـة الـيت تواجـه     
ــدفقات       ــا إىل أن رصــد الت ــل فرنس ــار ممث ــدويل، فأش ــع ال اتم
املاليـة يعــد مـن األولويــات يف مكافحـة تنظــيم القاعـدة وشــدد     

اليـة  على احلاجة إىل استحداث آليات لتسـجيل التحـويالت امل  
وذلك للحيلولة دون إسـاءة اسـتعمال الـنظم غـري الرمسيـة مثـل       

  .  )٥٦(أو تسليم النقد يدا بيد “احلوالة”

ــتكلمني إىل احلاجــة امللحــة إىل       ــن امل ــد م وأشــار العدي
ــد     ــة إىل حشـ ــبعض اللجنـ ــا الـ ــأخرة، ودعـ ــارير املتـ ــدمي التقـ تقـ

. وأشـــارت ممثلـــة كوســـتاريكا إىل األعبـــاء الـــيت )٥٧(املســـاعدة
عن تقـدمي التقـارير بالنسـبة للـدول الـيت اضـطرت للـرد        نشأت 

ــد      ــايل، فق ــد. وبالت ــة ومفصــلة بشــكل متزاي ــى أســئلة مطول عل
ــت إىل وجــود تنســيق أفضــل بــني خمتلــف هيئــات األمــم        دع

. وشـجع  )٥٨(املتحدة املسـؤولة عـن أنشـطة مكافحـة اإلرهـاب     
عدد من املتكلمني اآلخرين اللجنة أيضـا علـى حتسـني التعـاون     

ــ ــها    والعمـ ــاب ومديريتـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــع جلنـ ــآزر مـ ل يف تـ
التنفيذية مـن أجـل تفـادي االزدواجيـة يف عملـهما ذي الصـلة       

  .  )٥٩(الوثيقة

واعتــرب املتكلّمــون بشــكل عــام القائمــة املوحــدة مــن      
ــس. ويف     ــا الـ ــيت ميلكهـ ــاب الـ ــة اإلرهـ ــع أدوات مكافحـ أجنـ

لومـات  الوقت نفسه، رأوا أن مثّة حاجـة إىل حتسـني نوعيـة املع   
املقدمـــة مـــن أجـــل مســـاعدة الســـلطات الوطنيـــة يف تنفيـــذ       

__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  

ــفحة   )٥٧(   ــنن)؛ الصـــفحة   ١٠الصـ ــدا ٢٥(بـ ــم(أيرلنـ االحتـــاد  ، باسـ
 (اهلند). ٢٧األورويب)؛ والصفحة 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

ــنن)؛  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )٥٩(   ــر)؛  ١٢الصــفحة و(ب (اجلزائ
ــفحة  ــفحة   ١٨والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــني)؛  ٢١(اململكـ (الصـ

باسـم االحتـاد    ،يرلنـدا أ( ٢٥(اليابـان)؛ والصـفحة    ٢٤ة والصـفح 
 األورويب).
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ــاؤهم يف     ــة أمسـ ــات املدرجـ ــراد والكيانـ ــد األفـ ــراءات ضـ اإلجـ
القائمة. ورأى بعض املتكلمني أن هـذه املعلومـات غـري كافيـة     

ــة القضــائية     ــز العملي ــان لتعزي ــض األحي ــل  )٦٠(يف بع ــا ممث . ودع
يتعلق بالقائمـة   ما االحتاد الروسي إىل اتباع ج أكثر حذرا يف

، ورحــــب ممثــــل اململكــــة املتحــــدة باقتراحــــات )٦١(املوحــــدة
  .  )٦٢(اجلديد  التحسني املتوخاة يف برنامج العمل

ــة       وأعــرب عــدد مــن املــتكلّمني مــرة أخــرى عــن أمهي
احتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون عنــد ســن تــدابري        

. وقـال ممثـل اململكـة املتحـدة إن ضـمان      )٦٣(مكافحة اإلرهاب
احترام حقوق اإلنسـان وحقـوق الالجـئني والقـانون اإلنسـاين      
ــاه      ــد مــن مشــروعية نظــام اجلــزاءات. ووجــه االنتب ــدويل يزي ال
ــد      ــار إنســانية نتيجــة لتجمي ــب آث كــذلك إىل احتمــال أن تترت
أصــــول كيانـــــات خمتلطـــــة تقــــدم املســـــاعدة إىل احملتـــــاجني   
واإلرهـــابيني يف الوقـــت نفســـه. وتســـاءل عمـــا إذا كـــان مـــن 

كـــن، علـــى ســـبيل املثـــال، حتـــذير وكـــاالت الغـــوث مـــن  املم
ــم يف       ــى إدراج اسـ ــب علـ ــد تترتـ ــيت قـ ــانية الـ ــب اإلنسـ العواقـ

  .  )٦٤(القائمة
  

__________ 

 ٢٨(باكســــتان)؛ والصــــفحة   ٢٢املرجــــع نفســــه، الصــــفحة     )٦٠(  
 (كوستاريكا).

  )٦١(  S/PV.4892 ٢١، الصفحة. 

  )٦٢(  S/PV.4976 ١٨، الصفحة. 

 ١٩ و ١٨(فرنســا)؛ والصــفحتان  ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة    )٦٣(  
 ٢٥(الفلـــبني)؛ والصـــفحة  ٢٠(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  

 .(كوستاريكا) ٢٨باسم االحتاد األورويب)؛ والصفحة  ،(أيرلندا

 .١٩ و ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  

 ٥٠٠٦البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  متوز/يوليه ١٩املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ١٩، املعقــــــودة يف ٥٠٠٦يف اجللســــــة   
عمالـه رسـالة مؤرخـة    ، أدرج جملس األمن يف جـدول أ ٢٠٠٤

موجهـــة مــــن رئـــيس جلنـــة مكافحــــة     ٢٠٠٤متوز/يوليـــه   ١
ــة      ــامج عمــل اللجن ــل ــا برن ــيس الــس، حيي اإلرهــاب إىل رئ

ــن   ــدة مـــــ ــرة املمتـــــ ــه إىل  ١للفتـــــ ــول/ ٣٠متوز/يوليـــــ  أيلـــــ

  .  )٦٥(٢٠٠٤  بتمربس

واستمع الس إىل إحاطة مـن الـرئيس اجلديـد للجنـة       
ــها بيانـــــات أ  ــاب، أعقبتـــ ــة اإلرهـــ ــم مكافحـــ ــا معظـــ دىل ـــ

ــاء ــتان،    )٦٦(األعضـ ــيا، وأوزبكسـ ــرائيل، وإندونيسـ ــو إسـ وممثّلـ
ــة      ــة الســورية، وكازاخســتان (باســم منظم ــة العربي واجلمهوري
معاهــدة األمــن اجلمــاعي)، وكــوت ديفــوار، وليختنشــتاين،      

  ، واليابان.  )٦٧(وهولندا (باسم االحتاد األورويب)

عــن وتكلّــم الــرئيس اجلديــد للجنــة يف إحاطتــه أوالً       
تنفيذ برنامج عمل اللجنة السابق، الـذي متيـز بعمليـة التنشـيط     

ــرار   ــال إن ٢٠٠٤( ١٥٣٥الــــيت بــــدأت مبقتضــــى القــ ). وقــ
ــالح      ــود اإلصـ ــة جلهـ ــرة االنتقاليـ ــك الفتـ ــام أويل يف تلـ االهتمـ
ولألنشطة القصرية األجل، وبالتايل، مل يكن من املمكن تـاليف  

ــدأ    ــد بـ ــدول. وقـ ــارير الـ ــتعراض تقـ ــاطؤ يف اسـ ــة التبـ ت اللجنـ
وستواصــل العمــل علــى التقييمــات القطريــة لالحتياجــات مــن  

__________ 

  )٦٥(  S/2004/541. 

مجلـس بصـفته رئـيس اللجنـة     لل تهقدم ممثل االحتاد الروسي إحاط  )٦٦(  
يـدل ممـثال كـل مـن      ؛ وملممثـل لبلـده  ولكنه مل يدل ببيـان بصـفته   

 بنن وفرنسا ببيان.

ــا      )٦٧(   ــدت البيــان كــل مــن ألباني والبوســنة  ،وبلغاريــا ،وأيســلندا ،أي
 ،دونيا اليوغســـالفية ســـابقًاومجهوريـــة مقـــ ،وتركيـــا ،واهلرســـك

 والنرويج. ،وكرواتيا ،وصربيا واجلبل األسود ،ورومانيا
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املساعدة. وقـال إن تشـجيع الـدول علـى أن تصـبح أطرافًـا يف       
ــذ     ــى تنفي ــات والربوتوكــوالت املتصــلة باإلرهــاب وعل االتفاقي
ــات عمــل      ــة ظــل إحــدى أولوي ــا يف تشــريعاا الوطني أحكامه

مـع املنظمـات    اللجنة، وأا واصلت تطـوير التعـاون والتنسـيق   
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وكذلك مـع هيئـات األمـم    

ســــيما اللجنــــتني املنشــــأتني عمــــالً بــــالقرارين  املتحــــدة، وال
الـــيت  ). وذكّـــر الـــدول ٢٠٠٤( ١٥٤٠ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧

تقدم تقارير بأن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكـن، وأعـرب    مل
ى حـل املشـاكل   عن استعداد اللجنة ملسـاعدة تلـك الـدول علـ    

اليت تعيق تقـدمي تقاريرهـا. وشـدد علـى أن املهمـة الرئيسـية يف       
) وأن اللجنـة  ٢٠٠٤( ١٥٣٥األشهر املقبلة هي تنفيـذ القـرار   

ــة  علــى وشــك أن تنظــر يف مشــروع اخلطــة   ــة للمديري التنظيمي
التنفيذيــة املقــدم مــن مــديرها التنفيــذي، وأن تعرضــها علــى       

  .  )٦٨(إلقرارها  الس

تكلّمون يف بيانـام باملـدير التنفيـذي املعـين     ورحب م  
حــديثًا يف املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب. ورأى  

لرفـع النشـاط إىل   ”ممثل اململكة املتحدة أن التعيني يعطي سببا 
. واعتــربت وفــود عديــدة إنشــاء املديريــة  )٦٩(“مســتوى جديــد

ضــرورة جــزًءا أساســيا مــن عمليــة التنشــيط، وشــددت علــى ال 
ريـــــة التنفيذيـــــة عاملـــــة يف أقـــــرب امللحـــــة ألن تصـــــبح املدي

  .  )٧٠(ممكن  وقت

ويف ما يتعلّـق بتحديـد خمتلـف التحـديات الـيت تواجـه         
ــة مكافحــة اإلرهــاب، ســلّط متكلمــون      ــة للجن األعمــال املقبل

__________ 

  )٦٨(  S/PV.5006 ٤إىل  ٢، الصفحات. 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

 ١١(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٠(  
ــر)؛  ١٣(الصــني)؛ والصــفحة   ١٢والصــفحة  (إســبانيا)؛ (اجلزائ
 (أنغوال). ١٤والصفحة 

الضــوء علــى ضــرورة أن حتســن اللجنــة املســاعدة التقنيــة الــيت   
ياجاــا مــن املســاعدة تقــدمها إىل الــدول مــن خــالل تلبيــة احت

ــة أكــرب  ــارات    )٧١(بعزمي ــى أن الزي ــود عل . ووافقــت معظــم الوف
املزمعة للجنة إىل الدول مبوافقتها ستكون من أكثـر األسـاليب   
فائــدة يف العمــل علــى وجــود حــوار مفتــوح مــع تلــك الــدول   
ــرار       ــذ القــــ ــن تنفيــــ ــق مــــ ــن التحقــــ ــة مــــ ــني اللجنــــ ومتكــــ

تحدي األكـرب  . ورأى ممثل الربازيل أن ال)٧٢()٢٠٠١( ١٣٧٣
األكـرب بالنسـبة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب ومديريتـها التنفيذيــة       
هــو إقنــاع البلــدان بــأن مــن مصــلحتها الذاتيــة أن تســتفيد مــن  
مصادر التعاون املختلفة اليت توفَّر هلا، مبا يف ذلـك التعـاون مـع    

ــة ــة     )٧٣(اللجن ــا باســم منظم ــد كازاخســتان، متكلم ــا وف . ودع
بني تقـدمي املسـاعدة التقنيـة     معاهدة األمن اجلماعي، إىل الربط

  .  )٧٤(وتعزيز التفاعل مع املنظمات الدولية واإلقليمية

واعتـــرب عـــدد مـــن املـــتكلمني أن تعزيـــز التعـــاون مـــع   
املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، هو وجه رئيسـي  

. وأعـرب العديـد   )٧٥(آخر من أوجه عمـل اللجنـة يف املسـتقبل   
__________ 

 ١١(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧١(  
ــبانيا)؛ والصــفحة   ــر)؛ والصــفحة   ١٣(إس ــوال)؛  ١٤(اجلزائ (أنغ

االحتـاد   باسـم (هولنـدا،   ١٥(رومانيا)؛ والصفحة  ١٥والصفحة 
ــان) ؛ والصـــــــــفحة (ال ٢٤األورويب)؛ والصـــــــــفحة   ٢٧يابـــــــ

 (أوزبكستان).

(الصـني)؛  ١٢(إسـبانيا)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسـه، الصـفحة     )٧٢(  
(أنغــوال)؛ والصــفحة   ١٤(اجلزائــر)؛ والصــفحة   ١٣والصــفحة 

ــدا،  ١٥ ــم(هولنــــ ــفحة   باســــ ــاد األورويب)؛ والصــــ  ٢٩االحتــــ
 (كازاخستان، باسم منظمة معاهدة األمن اجلماعي).

 .١٥فحة املرجع نفسه، الص  )٧٣(  

 .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  

 ١١(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٥(  
ــا)؛  ١٥(أنغــوال)؛ والصــفحة   ١٤(إســبانيا)؛ والصــفحة   (روماني

 ٢٧الســـورية)؛ والصـــفحة  (اجلمهوريـــة العربيـــة ١٨والصـــفحة 
 (أوزبكستان)
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سياق عن تقـديرهم لالجتمـاع اخلـاص    من املتكلّمني يف هذا ال
الذي ستعقده اللجنة مـع تلـك املنظمـات يف القـاهرة يف وقـت      

، وستستضــــيفه جامعــــة الــــدول   ٢٠٠٤الحــــق مــــن عــــام   
. وأبرز متكلمـون أيضـا احلاجـة إىل مواصـلة تطـوير      )٧٦(العربية

ســيما مــع اللجنــة املنشــأة عمــالً  التعــاون بــني املؤسســات، وال
شـــأن تنظـــيم القاعـــدة وحركـــة    ) ب١٩٩٩( ١٢٦٧بـــالقرار 
. وأعــرب ممثــل شــيلي بصــفته رئــيس تلــك اللجنــة )٧٧(الطالبــان

عــن عزمــه علــى تعزيــز التعــاون بــني اللجنــتني وأفــاد عــن عقــد 
اجتماع غري رمسي بني رئيسي اللجنتني. وذكر أن مثّة اقتراحـا  
ال تعاون جديد، وحتديدا عقد لقاءات منتظمـة بـني رئيسـي    

  .  )٧٨(اللجنتني واخلرباء

ويف ما يتعلق بالتحديات املتبقية األخرى، قـال املمثـل     
الدائم لكوت ديفـوار إن اتفاقًـا عامليـا بشـأن تعريـف األعمـال       
اإلرهابيــة هــو شــرط الزم ألي اســتراتيجية مجاعيــة تســتهدف  

. ورأى بعض املتكلمني أن مثة ديـدات  )٧٩(مكافحة اإلرهاب
ــي    ــدرات كوسـ ــار باملخـ ــن االجتـ ــديثًا عـ ــأت حـ ــل نشـ لة لتمويـ

اإلرهاب وعن إمكانية حصول اإلرهابيني على أسلحة الـدمار  
. وقــال وفــد إســرائيل إن اإلرهــاب يــزداد تعقيــدا،  )٨٠(الشــامل

وإن علــى اللجنــة والــدول أن تتوقــع االجتاهــات اجلديــدة الــيت   
__________ 

(اجلزائـر)؛   ١٣الصـفحة  (الصـني)؛ و  ١٢املرجع نفسـه الصـفحة     )٧٦(  
 ١٨االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة   باسم (هولندا،  ١٥والصفحة 

 (اجلمهورية العربية السورية).

 ١١(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٧٧(  
(هولنــدا،   ١٥(اجلزائــر)؛ والصــفحة   ١٣(إســبانيا)؛ والصــفحة  

نشــــــتاين)؛ (ليخت ١٩االحتــــــاد األورويب)؛ والصــــــفحة  باســــــم
 (كوت ديفوار). ٢٥(اليابان) ؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

ــفحة     )٨٠(   ــع نفســـه، الصـ  ٢٩(أوزبكســـتان)؛ والصـــفحة   ٢٧املرجـ
 اجلماعي). (كازاخستان، باسم منظمة معاهدة األمن

ــات      ــديدا لالجتاهـ ــا شـ ــويل اهتمامـ ــذها، وأن تـ ــن أن يتخـ ميكـ
فته رئيس اللجنة املنشـأة  . وأعرب ممثل رومانيا، بص)٨١(الناشئة

)، عـن اسـتعداده ملناقشـة أوجـه     ٢٠٠٤( ١٥٤٠عمالً بالقرار 
  .  )٨٢(التآزر املمكنة بني اللجنة وجلنة مكافحة اإلرهاب

ــم      ــان باســ ــرئيس ببيــ ــة، أدىل الــ ــاب املناقشــ ويف أعقــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٨٣(الس

عـة جــدول أعماهلـا علــى   دعـا جلنــة مكافحـة اإلرهــاب إىل متاب    
يومـا الثانيـة عشـرة للجنـة،      ٩٠ النحو الوارد يف برنامج العمـل لفتـرة الــ   

) بشــأن ٢٠٠٤( ١٥٣٥مــع التركيــز علــى تــدابري عمليــة لتنفيــذ القــرار   
اخلطـة التنظيميـة للمديريـة التنفيذيـة      مبا يف ذلك النظـر يف  تنشيط اللجنة،

  ملكافحة اإلرهاب املنشأة حديثًا.  

إىل أمهية أن تواصـل اللجنـة جهودهـا الراميـة إىل زيـادة      وأشار   
قدرات الدول األعضـاء علـى مكافحـة اإلرهـاب لتحديـد املشـاكل الـيت        

) ومعاجلتــها؛ وتيســري ٢٠٠١( ١٣٧٣تواجههــا الــدول يف تنفيــذ القــرار 
تقــدمي املســاعدة الفنيــة وفــق احتياجــات كــل بلــد؛ وتشــجيع أكــرب عــدد 

ء يف االتفاقيـــات والربتوكـــوالت ممكـــن مـــن الـــدول ألن تصـــبح أعضـــا 
ــع     ــا مـ ــا وتعاوـ ــاب، وتعزيـــز حوارهـ ــة اإلرهـ ــلة مبكافحـ ــة املتصـ الدوليـ
ــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة الــيت تعمــل يف اــاالت       املنظم

  ).  ٢٠٠١(  ١٣٧٣احملددة يف القرار 

ــه حــىت وأشــار إىل    ــه  ٣٠أن ــزم  مل ٢٠٠٤حزيران/يوني  ٧١تلت
ي لتقـدمي تقاريرهـا إىل اللجنـة علـى النحـو الـوارد يف       دولة باملوعد النـهائ 

)؛ ودعا هذه الدول إىل القيام بـذلك علـى وجـه    ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار 
الســرعة، وذلــك حفاظًــا علــى عامليــة االســتجابة الــيت يتطلّبــها القــرار         

٢٠٠١(  ١٣٧٣  .(  
  

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

 .١٦ه، الصفحة املرجع نفس  )٨٢(  

  )٨٣(  S/PRST/2004/26. 
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 ٥٠٢٦البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  أيلول/سبتمرب ١املعقودة يف 

أيلــــــــــول/  ١املعقــــــــــودة يف  ٥٠٢٦يف اجللســــــــــة   
، أدىل الـــــرئيس (الفلـــــبني) ببيـــــان باســـــم    ٢٠٠٤ ســـــبتمرب

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )٨٤(الس

أدان بـأقوى العبـارات العمـل اإلرهــايب البشـع املتمثـل يف أخــذ        
روسـي،  رهائن يف إحدى املدارس الثانويـة يف مدينـة بيسـالن، باالحتـاد ال    

ــول/ ســبتمرب   ١يف  ــة األخــرى   ٢٠٠٤أيل ، وكــذلك اهلجمــات اإلرهابي
الـيت ارتكبــت مــؤخرا ضـد املــدنيني األبريــاء يف موسـكو وعلــى طــائرتني    
تابعتيــن للخطوط اجلوية الروسية، وهي هجمات سقـط فيهـا الكـثريون   

  بني قتلـى وجرحــى؛  

 وطالــب بــإطالق ســراح مجيــع رهــائن اهلجــوم اإلرهــايب علــى    
  الفور وبدون شروط؛  

وأعـــرب عـــن عميـــق تعاطفـــه مـــع شـــعب وحكومـــة االحتـــاد    
الروسي وعن أسـاه لضـحايا اهلجمـات اإلرهابيـة وعـن تقدمـه ألسـرهم        

  خبالص تعازيــه؛  

وأعرب عن تصميمه علـى مكافحـة مجيـع أشـكال اإلرهـاب،        
  املتحدة.    املنوطـة بــه مبوجب ميثاق األمموفقًا للمسؤوليات 

  
املعقـودة   ٥٠٣١ت الـيت دارت يف اجللسـة   املـداوال   

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٣يف 

ــة    ــودة يف  ٥٠٣١يف اجللســ ــبتمرب  ١٣املعقــ أيلول/ســ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٤

األمن مـن   موجهة إىل رئيس جملس ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣
) بشــأن ١٩٩٩( ١٢٦٧رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــالً بــالقرار  

يــرتبط مــا مــن أفــراد   لقاعــدة وحركــة الطالبــان ومــا تنظــيم ا
__________ 

  )٨٤(  S/PRST/2004/31. 

، حييـل ـا التقريـر األول لفريـق الـدعم التحليلـي       )٨٥(وكيانات
  ).  ٢٠٠٤(  ١٥٢٦ورصد اجلزاءات املنشأ عمالً بالقرار 

واستمع الس إىل إحاطة من رئيس اللجنـة، أعقبتـها     
وممثّلــو أســتراليا،   )٨٦(بيانــات أدىل ــا معظــم أعضــاء الــس    

إندونيســيا، وســنغافورة، وماليزيــا، واهلنــد، وهولنــدا، (باســم و
  واليابان. )٨٧(االحتاد األورويب)

ــه التأكيـــد علـــى أن      ــة يف إحاطتـ ــاد رئـــيس اللجنـ وأعـ
ــيت ــدد الســالم      اإلرهــاب يعــد واحــدا مــن أشــد األخطــار ال
واألمـــن الـــدوليني، وأحـــاط الـــس علمـــا باألنشـــطة الـــيت       

ــق ال   ــة وفري ــه   اضــطلعت ــا اللجن ــذ إحاطت ــابع هلــا من رصــد الت
. وذكر أن اللجنة ناقشـت وثيقـة   ٢٠٠٤األخرية يف أيار/مايو 

ــرار      ــواردة يف القـ ــة الـ ــري اإللزاميـ ــدابري غـ ــن التـ ــة عـ ــري رمسيـ غـ
) والــيت تتســم باألمهيــة مــن أجــل تنفيــذ نظــام ٢٠٠٤( ١٥٢٦

اجلزاءات. وتشمل هـذه تـدابري تسـعى إىل منـع تـدفق األمـوال       
اليـة إىل األفـراد والكيانـات املدرجـة يف     وغريها من األصـول امل 

ــاء     ــز التعــاون يف بن ــة، وإىل حتســني القائمــة، وتعزي قائمــة اللجن
ــة      ــال إن اللجن ــذ نظــام اجلــزاءات. وق القــدرات مــن أجــل تنفي
تــدرك أن بعــض التــدابري قــد تصــبح إلزاميــة يف املســتقبل إذا       
ــد        ــة ق ــأن اللجن ــا ب ــاد أيض ــك مناســبا وضــروريا. وأف ــرب ذل اعت

ــا؛ وأضــافت أمســاء      نق ــة لتســيري أعماهل ــادئ التوجيهي حــت املب
القائمة؛ ووضعت قائمة جاهزة لالسـتعمال بأمسـاء    جديدة إىل

جهات االتصـال املكلّفـة بإخطـار الـدول األعضـاء بـأي تغـيري        
__________ 

  )٨٥(  S/2004/679. 

، بصـفته رئـيس اللجنـة ولكنـه     مجلـس إحاطتـه لل  ممثل شـيلي  قدم  )٨٦(  
 .ممثال لبلدهيدل ببيان بصفته  مل

 ،وتركيــا  ،وبلغاريــا  ،يســلندا أو ،أيــدت البيــان كــل مــن ألبانيــا       )٨٧(  
وصـــربيا  ،ورومانيـــا ،ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية ســـابقًا

 والنرويج. ،وكرواتيا ،واجلبل األسود
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يدخل على القائمة؛ وأقامـت اللجنـة أيضـا عالقـة عمـل فعالـة       
يــة للجنــة مــع رئــيس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب واملديريــة التنفيذ

مكافحـة اإلرهـاب. وأفــاد بـأن فريـق الرصــد ركّـز يف األشــهر      
ــع        ــة م ــة وفعال ــة عمــل وثيق ــى إنشــاء عالق ــة املاضــية عل األربع
اللجنة والدول األعضاء وكذلك مع جلنة مكافحـة اإلرهـاب.   
وقد عمل الفريق على حتسـني قائمـة اللجنـة مـن خـالل طلـب       

يـارات القطريـة   معلومات إضافية من الدول وقام بعـدد مـن الز  
من أجـل تقيـيم تطـور التهديـد الـذي يشـكله تنظـيم القاعـدة،         
ــة    ــة، ومناقشـ ــبل حتســـني القائمـ ــأن سـ وطلـــب اقتراحـــات بشـ
األفكار املتعلقة جبعل اجلزاءات أكثـر فعاليـة، وتشـجيع الـدول     
على إضافة أمساء إىل القائمة. وأثىن الـرئيس علـى كـون تقريـر     

اللجنـــة حاليـــا، يتضـــمن  ، الـــذي تنظـــر فيـــه)٨٨(الفريـــق األول
ــة.      ــدا لعمــل اللجن ــا جدي ــدة وســوف تعطــي زمخً أفكــارا جدي
وقال إن الفريـق قـد بـادر ببلـورة عـدد مـن التـدابري الـيت ميكـن          
اختاذها من أجل حتسـني فعاليـة القائمـة املوحـدة ومصـداقيتها،      
وتعزيز فعالية ما هو قائم من جزاءات مالية ومن حظر لتوريد 

على السـفر. وأشـار الفريـق إىل أن طبيعـة     األسلحة ومن حظر 
التهديد الذي يشكله تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان تتطـور      
باسـتمرار، وأن ذلــك يســتلزم بالتــايل اســتجابة مبتكــرة وفعالــة  
ــع       ــاون م ــال إن اســتمرار التع ــدويل. وق ــع ال ــب اتم ــن جان م
الدول األعضاء يظل اجلانـب األهـم يف عمـل اللجنـة، وإن مثّـة      

مســائل يف ذلــك الســياق حتظــى باهتمــام خــاص وهــي    ثــالث
ــرار      ــت يف القـ ــيت أتيحـ ــة الـ ــة، والفرصـ ــة القائمـ ــني نوعيـ حتسـ

) للـــدول لكـــي جتتمـــع باللجنـــة، والزيـــارات ٢٠٠٤( ١٥٢٦
القطرية اليت تعتزم اللجنة القيام ا. وشجع بقوة مجيـع الـدول   

القائمــة الــيت ال حتــوي حاليــا    علــى تقــدمي أمســاء جديــدة إىل    
عددا قليالً من األفراد والكيانات املرتبطني بتنظيم القاعـدة   إال

__________ 

  )٨٨(  S/2004/679. 

ــأن      ــم ب ــى عل ــة عل ــا أن اللجن ــان. وأوضــح أيض وحركــة الطالب
ــة،     ــة الواجب ــاإلجراءات القانوني للــدول شــواغل يف مــا يتعلّــق ب
ــخاص      ــم األشـ ــال وصـ ــها، واحتمـ ــاء منـ ــض األمسـ ــع بعـ وبرفـ
ــق      ــن فري ــة ســوف تطلــب م ــن أن اللجن ــا، وأعل املــدرجني فيه
الرصـــد استكشـــاف أســـباب عـــدم تقـــدمي أمســـاء. وستواصـــل 
اللجنــة يف ســياق عملــها إيــالء االهتمــام الواجــب لضــرورة أن 
تنفّذ اجلزاءات، مبا يف ذلك يف إطار إجراءات شـطب األمسـاء،   
ــق      ــا يتعل ــدويل. ويف م ــاق األمــم املتحــدة والقــانون ال وفقــاً مليث

عـن أسـفه   باالجتماعات بني اللجنة والدول األعضـاء، أعـرب   
لعــدم عقــد هــذه االجتماعــات وأكّــد أن الغــرض مــن هــذه        
االجتماعات هو معرفة املزيد عـن خـربات الـدول وشـواغلها،     
واستكشــاف الســبل الكفيلــة بتحســني نظــام اجلــزاءات. ورأى 
أن هــذه الزيـــارات تشــكل أداة قيمـــة لتحســني التعـــاون بـــني    

  اللجنة والدول األعضاء.  

لـى بعـض املهـام احملـددة     وألقى رئيس اللجنة الضـوء ع   
الــيت تواجههـــا اللجنـــة، واملتمثلــة يف حتســـني نوعيـــة القائمـــة؛   
وتشـديد التركيــز علــى نتــائج أنشـطة اإلنفــاذ الــيت تضــطلع ــا   
الــدول مــن أجــل الكشــف عــن املشــاكل الــيت تواجههــا هــذه    
الدول؛ وتنشيط عمل اللجنة يف جمال رفع األمسـاء مـن القائمـة    

)؛ ومواصـــلة ٢٠٠٢( ١٤٥٢رار واالســـتثناءات مبوجـــب القـــ
الزيارات القطرية من أجل التقييم املستمر ملـدى تطبيـق تـدابري    
ــدول       ــع الـ ــوار مـ ــز احلـ ــع؛ وتعزيـ ــى أرض الواقـ ــزاءات علـ اجلـ
األعضــاء مــن أجــل الــتمكن مــن تقــدمي املســاعدة هلــا؛ وتوثيــق  
التعـــاون والتنســـيق مـــع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب ومديريتـــها  

ــة املن  ــة، واللجن ــالقرار  التنفيذي )، ٢٠٠٤( ١٥٤٠شــأة عمــالً ب
  .  )٨٩(والوكاالت واملنظمات الدولية املعنية

__________ 

  )٨٩(  S/PV.5031 ١٠إىل  ٢، الصفحات. 
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وأيـــد متكلمـــون تقيـــيم فريـــق الرصـــد يف مـــا يتعلـــق     
بالطابع املـتغري للتهديـد الـذي يشـكله تنظـيم القاعـدة وحركـة        
ــدابري اجلــزاءات     ــيح ت ــاك حاجــة إىل تنق ــان، ورأوا أن هن الطالب

تغير. وأشادوا بالزيـارات القطريـة   وتعديلها وفقًا هلذا الطابع امل
اليت قام ا الرئيس باسم اللجنة باعتبارها مفيدة بصـفة خاصـة   

  .  )٩٠(لتشجيع احلوار وتعزيز الشفافية

وشددت وفود عديـدة علـى أمهيـة توثيـق التعـاون مـع         
ســـيما مـــع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب   اهليئـــات األخـــرى، وال

وسـيع نطـاق التعـاون    ومديريتها التنفيذية، ورحـب معظمهـا بت  
ــالقرار     ــة املنشــأة عمــالً ب ــع اللجن . ويف )٩١()٢٠٠٤( ١٥٤٠م

سياق زيادة التعاون، رأى ممثل اهلند أن تشـمل الزيـارات الـيت    
تقوم ا اللجنة للدول دف تعزيز التنسيق وتبادل املعلومـات  

  .  )٩٢(جلنة مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية

ــل اململكـــ    ــر ممثـ ــدةوذكـ ــدة   ة املتحـ ــة املوحـ أن القائمـ
توضع ليستخدمها الس أو اللجنـة فحسـب، بـل وضـعت      مل

لتســتخدمها كــل دولــة مــن الــدول األعضــاء. وشــجع الــدول   
على أن تتوىل زمام القائمة، قائال إن أهم خطوة يف ذلـك هـي   

. وأعـادت عـدة وفـود أخـرى     )٩٣(تقدمي األمساء إلدراجها فيهـا 
التأكيد على ضرورة استكمال القائمة وحتـديثها علـى الـدوام،    

__________ 

 ١١(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٩٠(  
ــفحة  ــتان)؛ والصــــ ــفحة  ٢٤(باكســــ ــل)؛ والصــــ  ٣٥(الربازيــــ

 (ماليزيا). ٣٦(إندونيسيا)؛ والصفحة 

 ١٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٠فســه، الصــفحة املرجــع ن  )٩١(  
(أنغـــوال)؛   ٢٠ (بـــنن)؛ والصـــفحة   ١٩(الفلـــبني)؛ والصـــفحة   

ــر)؛ والصــفحة   ٢٢والصــفحة  (إســبانيا)؛ والصــفحة   ٢٥(اجلزائ
ــفحة   ٢٧ ــتراليا)؛ والصـــ ــدا،  ٢٨(أســـ ــم(هولنـــ ــاد  باســـ االحتـــ

 (ماليزيا). ٣٦(اليابان)؛ والصفحة  ٣٠األورويب)؛ والصفحة 

 .٣٤ملرجع نفسه، الصفحة ا  )٩٢(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  

قائلـة إن القائمـة لـن تكــون جيـدة إال حسـب جـودة البيانــات       
. وأشـار ممثـل باكسـتان إىل أن اكتمـال     )٩٤(اليت تقدمها الـدول 

. وحـذّر  )٩٥(القائمة ودقتـها أمـران أساسـيان لنجـاح اجلـزاءات     
ــة   أيضــا مــن اجلــزاءا  ــة الــيت تســتهدف مؤسســات خريي ت املالي

ــع يف تفســري       ــن التوس ــدون مــربر وحــذّر كــذلك م إســالمية ب
  .  )٩٦(“املرتبطني ا”مصطلح 

ــه         ــاده أن ــن رأي مف ــاد الروســي ع ــل االحت ــرب ممث وأع
عوضــا عــن مناقشــة عيــوب القائمــة، ينبغــي أن تــدعم الــدول    

. )٩٧(األعضـــاء اللجنـــة مـــن خـــالل تقـــدمي معلومـــات إضـــافية 
رب ممثل اجلزائـر عـن اعتقـاده بـأن تعليـق أمسـاء أو حـذفها        وأع

من القائمة بسـبب االفتقـار إىل معلومـات كافيـة هـو أمـر غـري        
حصيف، وينبغي بـدالً مـن ذلـك التركيـز علـى التهديـد الـذي        

  .  )٩٨(يشكّله هؤالء األفراد أو الكيانات

ويف ما يتعلق مبسألة حذف األمساء من القائمـة، أشـار     
إىل أمهيتها املتزايـدة، وخاصـة يف مـا يتعلـق بـاألفراد       وفد أملانيا

الذين كانـت اللجنـة حمقـة يف إدراجهـم يف القائمـة مث يرتـدون       
الحقًـا عـن اإلرهـاب. وقـال إن الرفـع مـن القائمـة لـيس جمـرد          

يتعلق بالفرد املعين بـل لـه    ما مسألة إجراءات قانونية واجبة يف
فزا هلـؤالء األفـراد كـي    أثر إجيايب، مبعىن أنـه ميكـن أن يـوفر حـا    

. وذكـر  )٩٩(يتعاونوا يف التحقيقات يف إطار مكافحة اإلرهـاب 
__________ 

(أسـتراليا)؛   ٢٧(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١٧املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٤(  
 ٣٠االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة    باسم(هولندا،  ٢٨والصفحة 

 (ماليزيا). ٣٦(اليابان)؛ والصفحة 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٨(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  
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ممثل أنغوال أنه يف حـني ينبغـي علـى الـدول األعضـاء أن تقـدم       
أمساء، ينبغي علـى اللجنـة مـن جانبـها أن تنظـر يف اإلجـراءات       

. واقتــرح ممثـل الربازيــل  )١٠٠(الالزمـة لرفــع األمسـاء مــن القائمـة   
ن تستفيد من التـدابري الراميـة إىل حتسـني إمكانيـة     على اللجنة أ

اســتخدام القائمــة ومصــداقيتها الــيت اقترحهــا فريــق الرصــد يف   
تقريــره، وطلــب إىل فريــق الرصــد تقــدمي اقتراحــات حمــددة إىل 
اللجنة. ورأى أن االقتراحات احملددة يف ما يتعلق بـاإلجراءات  

لــب ممثّــل . وط)١٠١(القانونيــة الواجبــة قــد تكــون مفيــدة للجنــة 
باكســـتان أيضـــا إىل اللجنـــة مواصـــلة حتســـني إجـــراءات رفـــع 
األمساء من القائمة ومعاجلة الشـواغل الـيت تكتنـف اإلجـراءات     

. وشدد ممثل إسبانيا على احلاجة إىل حتسني بيانـات  )١٠٢(املتبعة
بيانــات التعريــف األوليــة لألشــخاص والكيانــات الــيت تضــمها  

يــة أخــرى تتمتــع القائمــة، واقتــرح التواصــل مــع منظمــات دول
ــدا     ــة، وحتديـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــربة يف مكافحـ خبـ
ــع       ــراءات لرف ــا إىل ضــرورة وضــع إج ــار أيض ــول. وأش اإلنترب
األمساء من القائمة، واعترب ذلك مسألة رئيسية إذا أراد الـس  

. واقتـرح ممثّـل   )١٠٣(احلفاظ على الشرعية العامليـة لعمـل اللجنـة   
بة الــدول الــيت تــؤوي أولئــك األفــراد  اهلنــد علــى اللجنــة حماســ 

ــال     ــدم االمتثـ ــى عـ ــة علـ ــة يف القائمـ ــات املدرجـ وتلـــك الكيانـ
  .  )١٠٤(للقرارات ذات الصلة الصادرة مبوجب الفصل السابع

وشدد ممثل فرنسـا علـى أن تـدابري مكافحـة اإلرهـاب        
جيب أال تقوض سيادة القانون واحلقوق األساسية للمـواطنني،  

يظل لـذلك يقظًـا لضـمان االمتثـال ملبـدأ      قائال إن وفد بلـده سـ  
__________ 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٠(

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

 .٢٦ و ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٣(

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(

. وكـذلك، شـدد العديـد    )١٠٥(الفعالية واحتـرام سـيادة القـانون   
من املتكلمني على ضرورة احترام القانون الـدويل يف مكافحـة   

  .  )١٠٦(اإلرهاب

وقـــال ممثـــل اجلزائـــر إن حـــق اللجـــوء يمـــنح جتـــاوزا     
بيـة  ملنظمات إرهابية وأفراد إرهـابيني متـورطني يف أعمـال إرها   

يف بلــدام األصــلية، وهــذا يــؤدي إىل تســهيل إفــالت تلــك       
أولئــك األفــراد مــن العقــاب. ودعــا بالتــايل إىل    التنظيمــات أو

تشجيع الدول على التعاون الكامـل يف جمـال تسـليم اـرمني.     
وميكن أن يتحقق ذلك من خالل زيادة االستفادة من الفـرص  

مــم املتحــدة. الــيت يــنص عليهــا الفصــل الســابع مــن ميثــاق األ   
يعـــاجل فريـــق الرصـــد هـــذه املســـألة وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن 

أجــل تعزيــز التعـــاون القضــائي الــدويل يف جمــال تســـليم       مــن 
  .  )١٠٧(ارمني

  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   

 تشـــرين األول/ ٨املعقـــودة يف  ٥٠٥٣يف اجللســـة 

    ٢٠٠٤أكتوبر 

ــة    ــودة يف ٥٠٥٣يف اجللســـــــ ــ ٨، املعقـــــــ رين تشـــــــ
، وجـه الـرئيس (اململكـة املتحـدة) انتبـاه      ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

ــرار   ــس إىل مشــروع ق ــع أعضــاء   )١٠٨(ال ــات مجي . وأدىل ببيان
  الس وأيضا ممثّل تركيا، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي.  

__________ 

 .١٨فسه، الصفحة املرجع ن  )١٠٥(

ــنن)؛  ١٩(الصــني)؛ والصــفحة   ١٨املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٠٦( (ب
 ٣٥االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة    باسم(هولندا،  ٢٨والصفحة 

 (ماليزيا). ٣٦(إندونيسيا)؛ والصفحة 

 .٢٣ و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٧(

)١٠٨(  S/2004/792. 
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وطــرح مشــروع القــرار للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع    
ــرار   ــفه القـ ــس،   ٢٠٠٤( ١٥٦٦بوصـ ــه الـ ــرر بـ ــذي قـ )، الـ

ع مـن امليثـاق، مجلـة أمـور منـها      متصرفًا مبوجب الفصـل السـاب  
  يلي:    ما

ــارات مجيــع أعمــال اإلرهــاب باعتبارهــا مــن       ــأقوى العب أدان ب
  أخطر التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن؛  

  وأهاب بالدول أن تتعاون تعاونا تاما على حماربة اإلرهاب؛    

ــا      ــبح أطرافًــ ــدول أن تصــ ــع الــ ــاب جبميــ ــات وأهــ يف االتفاقيــ
  الصلة؛    والربوتوكوالت الدولية ذات

ــة ذات       ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــات الدولي ــاب باملنظم وأه
  الصلة أن تعمل على تعزيز التعاون الدويل يف جمال حماربة اإلرهاب؛  

وطلــب إىل جلنــة مكافحــة اإلرهــاب أن تقــوم بوضــع جمموعــة    
يـــذ أحكـــام القـــرار مـــن أفضـــل املمارســـات ملســـاعدة الـــدول علـــى تنف 

  ما يتصل بتمويل اإلرهاب؛    ) يف٢٠٠١(  ١٣٧٣

ووجه جلنة مكافحـة اإلرهـاب أن تبـدأ يف القيـام بزيـارات إىل        
  )؛  ٢٠٠١( ١٣٧٣الدول بغرض تعزيز رصد تنفيذ أحكام القرار 

وقرر إنشاء فريق عامل للنظر يف وضع توصـيات وتقـدميها إىل     
ــدابري   ــق بالتـــ ــا يتعلـــ ــس يف مـــ ــى   العمل الـــ ــتفرض علـــ ــيت ســـ ــة الـــ يـــ

واجلماعــــات والكيانــــات الضــــالعني يف األنشــــطة اإلرهابيــــة،   األفــــراد
  املرتبطني ا؛    أو

وطلب إىل الفريق العامل أن ينظـر يف إمكانيـة إنشـاء صـندوق       
  دويل لتعويض ضحايا األعمال اإلرهابية؛  

ــة         ــوات املالئم ــاذ اخلط ــوم باخت ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم وطل
يـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب طـــور التشـــغيل  لـــدخول املدير

تشـــرين الثـــاين/   ١٥وأن يبلـــغ الـــس عـــن ذلـــك حبلـــول     الكامـــل، 
  .  ٢٠٠٤  نوفمرب

ــرار يعــزز دور      ــة أن الق ورأى املتكلمــون بصــورة عام
األمم املتحدة املركزي يف مكافحة اإلرهـاب وأنـه سـيزيد مـن     

اإلرهــاب  تكثيــف التعــاون الــدويل الــالزم مــن أجــل مكافحــة  

ــبعض علـــ    ــة. وشـــدد الـ ــرار ســـيعزز التعـــاون   بفعاليـ ى أن القـ
يتجاوز التعـاون ضـد    يتعلق مبكافحة اإلرهاب الدويل مبا ما يف

. وإضافة إىل ذلـك، شـدد   )١٠٩(تنظيم القاعدة وحركة الطالبان
ــع      ــى ضــرورة أن تتماشــى مكافحــة اإلرهــاب م متكلمــون عل

دويل، امليثـــاق ومـــع التزامـــات الـــدول مبوجـــب القـــانون الـــ      
ســيما القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وقــانون الالجــئني   وال

  الدويل.    الدويل والقانون اإلنساين

وتطرق متكلمون إىل مناقشة فقرات حمـددة يف القـرار     
)، فتنــاولوا مســـألة تقريــر املصـــري واألعمـــال   ٢٠٠٤( ١٥٦٦

. وأشار ممثّل الربازيـل إىل  )١١٠(٣اإلرهابية يف ما يتعلق بالفقرة 
الفقرة تظهر بوضوح صيغة توفيقية تتضمن رسالة سياسـية  أن 

  .  )١١١(صرحية، ولكنها ليست حماولة لتعريف مفهوم اإلرهاب

ويف مــا يتعلــق مبهــام الفريــق العامــل املســتقبلية الــيت         
ذكرها القرار، واليت تشمل النظر يف السبل والوسـائل الكفيلـة   

ــد هويـــة األفـــراد الضـــالعني واجلماعـــات والكيانـــ      ات بتحديـ
الضــالعة يف أنشــطة إرهابيــة، اقتــرح العديــد مــن الوفــود وضــع  
ــار أن ذلــك هــو الســبيل األنســب للتعــرف علــى     قائمــة، باعتب

ــة   ــات املعنيـ ــات والكيانـ ــراد واجلماعـ ــد بعـــض  )١١٢(األفـ . وأكّـ
__________ 

 (اململكة املتحدة). ١١(باكستان)؛ والصفحة  ٤الصفحة   )١٠٩(

ــفحة     )١١٠( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٢املرجـ ــا)؛ والصـ ــاد  ٣(تركيـ (االحتـ
ــفحة   ــي)؛ والصـ ــفحة   ٤الروسـ ــر)؛ والصـ (الواليـــات  ٧(اجلزائـ

ــن     ٩املتحــدة)؛ والصــفحة   ــد م ــى مزي ــبني). وللحصــول عل (الفل
 ١٥٦٦القـــرار  مـــن ٣الفقـــرة  بشـــأناملعلومـــات عـــن املناقشـــة 

، اجلـزء األول، البـاب ألـف،    عشـر )، انظر الفصل الثاين ٢٠٠٤(
 ) من ميثاق األمم املتحدة.٢( ١، يف ما يتعلق باملادة ٢احلالة 

)١١١(  S/PV.5053 ٩، الصفحة. 

ــه، الصـــفحة    )١١٢( ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   ٣املرجـــع نفسـ  ٥(االحتـ
(أملانيــــا)؛  ٧(رومانيــــا)؛ والصــــفحة   ٦(إســــبانيا)؛ الصــــفحة  

ــفحة  ــفحة   ٧والصـ ــدة)؛ والصـ ــات املتحـ ــا)؛  ١١(الواليـ (فرنسـ
 (اململكة املتحدة). ١١والصفحة 
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املتكلمني على احلاجة إىل التدابري اجلديدة اليت اقترحها الفريـق  
القــانون اإلنســاين العامــل مــن أجــل احتــرام القــانون الــدويل، و
  .  )١١٣(الدويل، وأحكام اإلجراءات القانونية الواجبة

ــس، يف إطــار         ــل أن ال ــن رأي ممثــل الربازي ــان م وك
ممارسته احلالية، يفرط يف اللجوء إىل اسـتخدام الفصـل السـابع    
ــرار      ــوق القـــ ــاد منطـــ ــرى أن اعتمـــ ــو يـــ ــاق. فهـــ ــن امليثـــ مـــ

عـدم   ) بأكمله يف إطار هذا الفصـل يشـري إىل  ٢٠٠٤( ١٥٦٦
إيالء االهتمام الكايف لإلمكانيات الـيت يتيحهـا العمـل التعـاوين     
الدويل. وقال إنه يرى أن هذا االجتاه غـري ضـروري وسـتكون    

ســيما يف مــا يتعلــق بالنــداء املوجــه إىل  لــه نتيجــة عكســية، وال
ــرة  ــوارد يف الفقــ ــاء، الــ ــدول األعضــ ــرض )١١٤(٥ الــ . ويف معــ

ق، أعـرب ممثـل بـنن عـن     ) مـن امليثـا  ٢( ٢٤اإلشارة إىل املـادة  
يفسر أي حكم مـن أحكـام القـرار علـى      اعتقاده بأنه جيب أال

حنــو خيــل مببــادئ امليثــاق، وحــث الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ 
  .  )١١٥(القرار ذه الروح

  
 ٥٠٥٩البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

    ٢٠٠٤  تشرين األول/ أكتوبر ١٩املعقودة يف 

تشــــــــرين  ١٩ودة يف ، املعقــــــــ٥٠٥٩يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٤تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥مؤرخة 
ــل ــا      ــيس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب، حيي جملــس األمــن مــن رئ

تشـــــرين  ١برنـــــامج عمـــــل اللجنـــــة للفتـــــرة املمتـــــدة مـــــن  
    .)١١٦(٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٣١األول/أكتوبر إىل 
__________ 

 (الربازيل). ٩(شيلي)؛ والصفحة  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٤(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

)١١٦(  S/2004/820. 

واستمع الس إىل إحاطة قدمها رئيس جلنة مكافحـة    
اإلرهاب واملدير التنفيـذي للمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة      

وممثّلو كـل   )١١٧(اإلرهاب. وأدىل ببيانات معظم أعضاء الس
ــة      ــا (نياب ــدا، وأوكراني ــن إســرائيل، وإندونيســيا، وأوغن كــل م

ا)، أيضـــا عـــن أذربيجـــان، وجورجيـــا، ومولـــدوفا، وجورجيـــ
وبـــنغالديش، وبـــريو، وتايلنـــد، ومجهوريـــة كوريـــا، وســـاموا  

منتدى جزر احملـيط اهلـادئ)، والسـلفادور، وسويسـرا،      (باسم
وفيجـــــي، وكنـــــدا، وكوبـــــا، وكوســـــتاريكا، وكولومبيـــــا،  
ــد،    ــا، واهلن ــال، ونيجريي ــا، ومصــر، ونيب وليختنشــتاين، وماليزي

  .  )١١٩(، واليابان)١١٨(االحتاد األورويب)  باسموهولندا (

ــى آخــر        ــس عل ــه ال ــة يف إحاطت ــيس اللجن ــع رئ وأطل
املســـتجدات بشـــأن األنشـــطة الـــيت اضـــطلعت ـــا اللجنـــة يف  
األشهر الثالثة املاضية، اليت كانـت بدايـة عمليـة التنشـيط الـيت      

) يف أعقـــاب موافقـــة الـــس ٢٠٠٤( ١٥٣٥أطلقهــا القـــرار  
ــة    ــة مكافحـ ــة للجنـ ــة التنفيذيـ ــة للمديريـ ــة التنظيميـ علـــى اخلطـ

رهاب. وأعلن أن برنامج العمل اجلديد سوف يسـتفيد مـن   اإل
إجنــازات األشــهر الثالثــة املاضــية الرئيســية مــن أجــل وضــع        
الصــيغة النهائيــة لالنتقــال إىل اهليكــل التنظيمــي اجلديــد. وأفــاد 
بأن عمل فريق اخلرباء املكثّـف ميكّـن جلنـة مكافحـة اإلرهـاب      

عضـاء. وقـد   من اإلسـراع بعمليـة اسـتعراض تقـارير الـدول األ     
__________ 

مجلـس بصـفته رئـيس اللجنـة     لل تهقدم ممثل االحتاد الروسي إحاط  )١١٧(
 .ممثال لبلدهولكنه مل يدلِ ببيان بصفته 

ــا    )١١٨( ــان كــل مــن: ألباني ــدت البي ــا ،وأيســلندا ،أي والبوســنة  ،وبلغاري
 ،ليوغســـالفية ســـابقًاومجهوريـــة مقـــدونيا ا ،وتركيـــا ،واهلرســـك

 والنرويج. ،وكرواتيا ،وصربيا واجلبل األسود ،ورومانيا

لالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت جـرت يف           )١١٩(
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل الثالــث، اجلــزء الثــاين، الفــرع ألــف،  

؛ والفصـل  باملشـاركة ، يف ما يتعلق باإلجراءات املتعلقة ٧القضية 
، يف مــا يتعلــق ٢، اجلــزء األول، الفــرع األول احلالــة الثــاين عشــر

 ) من ميثاق األمم املتحدة.٢( ١باملادة 
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واصــــلت اللجنــــة إدراج حتليــــل وتقــــدير االحتياجــــات إىل     
املساعدة لكل بلد من البلدان يف عملية االستعراض، ووافقـت  
ــادئ التوجيهيــة إلجــراء تلــك التقــديرات الــيت     علــى وثيقــة املب
ميكــن تقامسهــا مــع الــدول واملنظمــات املاحنــة املهتمــة بــاألمر،    

ذلك، تتعهد اللجنـة قاعـدة   مبوافقة الدول املعنية. وعالوة على 
بيانات املسـاعدة الالزمـة واملتاحـة. وقـال إن تـوفري املعلومـات       
من الدول هو أداة حيوية ملساعدة الدول اليت تطلب املساعدة 
التقنيــة. وقــال إن اللجنــة ركــزت علــى التحضــري لزياراــا إىل   
ــاع     ــري لالجتمـــ ــتركت يف التحضـــ ــاء، واشـــ ــدول األعضـــ الـــ

ــع  ــع مـ ــتثنائي الرابـ ــة ودون   االسـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ املنظمـ
ــرئيس أن    مــا اإلقليميــة. ويف يتعلــق باألنشــطة املقبلــة، أعلــن ال

ــرار      ــن القــ ــلة مــ ــام ذات الصــ ــذ األحكــ ــزم تنفيــ ــة تعتــ اللجنــ
ــت ٢٠٠٤( ١٥٦٦ ــيت أعطـ ــية،   ) الـ ــا الرئيسـ ــة ملهامهـ األولويـ

وهي التعاون الوثيق مـع سـائر هيئـات جملـس األمـن املعنيـة        أال
ــع املنظمــات الدوليــة     مبكافحــة اإلرهــ  ــز التعــاون م اب، وتعزي

ــة التنشــيط علــى     ــل بعملي ــة، والتعجي ــة ودون اإلقليمي واإلقليمي
ــز احلــوار       ــة، وتعزي ــة للمديريــة التنفيذي ــة التنظيمي أســاس اخلط
وتبادل املعلومات مع الدول األعضاء وتيسـري تقـدمي املسـاعدة    

)، ســتعد ٢٠٠٤( ١٥٦٦التقنيــة. وأعلــن أنــه مبوجــب القــرار  
اللجنـــة، بالتشـــاور مـــع املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون  
ــن      ــة م ــم املتحــدة ذات الصــلة، جمموع ــات األم ــة وهيئ اإلقليمي
أفضـل املمارســات ملسـاعدة الــدول علــى تنفيـذ أحكــام القــرار    

  .  )١٢٠() بشأن متويل اإلرهاب٢٠٠١(  ١٣٧٣

ــة للجنـــة        ــة التنفيذيـ ــذي للمديريـ ــدير التنفيـ ــدم املـ وقـ
إحاطـة للمجلـس أطلعـه فيهـا علـى التـدابري       مكافحة اإلرهـاب  

املتخــذة لتصــبح املديريــة التنفيذيــة جــاهزة للعمــل متامــا. وأفــاد 
بأنــه أعـــد امليزانيــة مـــن الناحيـــة اإلداريــة، واتخـــذ الترتيبـــات    

__________ 

)١٢٠(  S/PV.5059 ٥إىل  ٢. الصفحات 

الالزمة للتعاقد مع اخلرباء واملـوظفني اآلخـرين، وبـدأ أيضـا يف     
دوليـة ذات  إجراء اتصاالت مع طائفة عريضة من املنظمـات ال 

األمهيــة الرئيســية لعملــها يف املســتقبل. مثّ قــام املــدير التنفيــذي   
ــا تصــبح      ــة ســتقوم، حامل ــات فقــال إن املديري بتوضــيح األولوي
ــع الــدول األعضــاء        ــا، بتكثيــف احلــوار م ــاهزة للعمــل متام ج
للتعرف على احتياجاا واحلصول على املساعدة اليت حتتاجهـا  

ــق إجــراء تقييمــات   ــك عــن طري ــارات   وذل ــام بزي ــة والقي دوري
قطرية والعمل مع املنظمات الدولية اليت ميكن أن تساعد علـى  

  .  )١٢١(اكتشاف احتياجات الدولة وتنسيق املساعدة

وأعــرب متكلمــون عــن أملــهم يف أن يــروا املديريـــة        
تعمل يف أقرب وقت ممكن. وأيدوا األولويـات األربـع احملـددة    

هــاب كاملــة وتوســعوا  الــيت قــدمها رئــيس جلنــة مكافحــة اإلر  
تفصــيلها. وعــالوة علــى ذلــك، وافقــوا علــى أن اإلرهــاب    يف
يزال أحد أشد األخطار اليت دد السالم واألمن الـدوليني،   ال

ــذلك     ــه كـ ــق معـ ــع قـــد ترافـ ــدد احلـــوادث املرتفـ ــالوا إن عـ وقـ
  أضرارها.    تزايد

ــود عــن أســفه      ــدة وف ــت ع ــدول  وأعرب ا ألن بعــض ال
جنــة يف املوعــد احملــدد، وحثّتــها علــى  تقــدم تقاريرهــا إىل الل مل

. واقتــرح ممثــل  )١٢٢(الوفــاء بالتزاماــا يف أقــرب وقــت ممكــن    
شيلي أن تطلب هذه الدول املساعدة التقنيـة، قـائال إن اللجنـة    

. )١٢٣(واملنظمــات الدوليــة والبلــدان املاحنــة مســتعدة لتقــدميها     
ودعــا ممثــل اململكــة املتحــدة هــذه الــدول إىل إبــالغ اللجنــة        

__________ 

 .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢١(

؛ (باكسـتان)  ١٤(شـيلي)؛ والصـفحة    ٧صـفحة  الاملرجع نفسه،   )١٢٢(
ــفحة  ــفحة   ٢٠والصــ ــر)؛ والصــ ــدا، با ٢٨(اجلزائــ ــم(هولنــ  ســ

 األورويب).  االحتاد

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(
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. وقال ممثـل الربازيـل إنـه ال ينبغـي     )١٢٤(اكل اليت تواجههاباملش
تشــبيه اللجنــة، وبالتــايل إدارــا التنفيذيــة، بلجنــة جــزاءات،       
وأوصــى بــأن تبحــث الــدول إمكانيــة أن تتواصــل مــع اللجنــة    
وإدارـــا التنفيذيـــة ـــدف مناقشـــة إمكانيـــات وســـبل زيـــادة  

منتـدى  . وتكلم ممثل ساموا باسـم جمموعـة بلـدان    )١٢٥(التعاون
ــاده أن اموعــة،      ــأعرب عــن رأي مف جــزر احملــيط اهلــادئ، ف
املكونة أساسا من دول جزرية صـغرية ناميـة، كـثريا مـا تفتقـر      
إىل املــوارد واخلــربة التقنيــة للوفــاء بالتزاماــا. وقــال إنــه لــذلك 
يرحـــب باملشـــاورات بـــني الـــدول األعضـــاء وجلنـــة مكافحـــة  

ــدمي املســ    ــيت ــدف إىل تق ــة  اإلرهــاب ال ــدول النامي اعدة إىل ال
ــر     الصــغرية، ويشــجع اللجنــة علــى النظــر يف خيــار تقــدمي تقري
ــة     إقليمــي ملنطقــة احملــيط اهلــادئ حبيــث تــتمكّن البلــدان اجلزري

  .  )١٢٦(الصغرية بذلك من الوفاء بالتزاماا

ودعــت عــدة وفــود صــراحة، مــع تســليمها بإجنــازات    
ــدير التنفيــذي، إىل    ــة وامل ــة احلالي ــيس اللجن تقــدمي املســاعدة  رئ

. ورأى ممثل رومانيـا أن الزيـادة   )١٢٧(التقنية بصورة أكثر فعالية
يف عدد الدول اليت تقدم تقاريرها متأخرة هـي حـافز جيـب أن    
يــدفع اللجنــة إىل جعــل مســألة تيســري تقــدمي املســاعدة التقنيــة    

؛ وحـــــثّ )١٢٨(علـــــى رأس أولوياـــــا يف املســـــتقبل القريـــــب
__________ 

 (اململكة املتحدة). ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(

)١٢٦(  S/PV.5059 االستئناف) ١٦-١٤ت ، الصفحا)١. 

)١٢٧(  S/PV.5059 (إســـبانيا)؛  ١٢(الفلـــبني)؛ والصـــفحة  ٩، الصـــفحة
(رومانيـا)؛ والصـفحة    ١٧ (باكستان)؛ والصفحة ١٥والصفحة 

 S/PV.5059 و (أنغــــــــوال)؛ ٢١(اجلزائــــــــر)؛ والصــــــــفحة  ١٩
 (مجهورية كوريا). ١٠  ، الصفحة)١  (االستئناف

)١٢٨(  S/PV.5059 ١٧، الصفحة. 

حتديـــد أســـباب التـــأخري يف لـــى متكلّمـــون آخـــرون اللجنـــة ع
  .  )١٢٩(التقارير  تقدمي

ــب أن      ــة جيـ ــارات القطريـ ــا أن الزيـ ــل فرنسـ ورأى ممثـ
ــرح أن تقــوم       ــتقبل، واقت ــة يف املس ــات اللجن ــن أولوي تكــون م
اللجنة بزيارات أولية إىل البلدان اليت تبـدو فيهـا احلاجـة ماسـة     

. وأعــــرب ممثــــل )١٣٠()٢٠٠١( ١٣٧٣إىل االمتثــــال للقــــرار 
أملـه يف أن تقـوم اللجنـة يف أعقـاب هـذه الزيـارات       اليابان عن 

بتبادل اآلراء مع الدول األعضاء يف ما يتعلـق باإلجنـازات الـيت    
  .  )١٣١(حتققت من كل زيارة وما كان من املتوقع إجنازه

وأشار عدد من املتكلمني إىل أمهية زيادة عـدد الـدول     
 املوقعــة علــى املعاهــدات الدوليــة اخلاصــة مبكافحــة اإلرهــاب.  
ودعا العديد من املتكلّمني الـدول الـيت مل تنضـم بعـد إىل تلـك      
املعاهـــدات ألن تفعـــل ذلـــك وتصـــبح أطرافًـــا فيهـــا وتنفّـــذ       

. وأشــار متكلمــون آخــرون إىل الطــابع امللــح  )١٣٢(التشــريعات
ــة        ــل يف وضــع مشــروع االتفاقي ــال العم ــه إكم ــذي يتســم ب ال

ــاب   ــر علــ   )١٣٣(الشــاملة ملكافحــة اإلره ــل اجلزائ ــدد ممث ى . وش
التكامل بني الصكوك اإلقليمية والترتيبـات الدوليـة الراميـة إىل    

ــاب   ــة اإلرهـ ــاون يف مكافحـ ــز التعـ ــل  )١٣٤(تعزيـ ــح ممثـ . وأوضـ
__________ 

)١٢٩(  S/PV.5059  االستئناف)١١(بـريو)؛ والصـفحة    ٢، الصفحة )١ 
 (ماليزيا).

)١٣٠(  S/PV.5059 ١٦، الصفحة. 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٣١(

ــفحة    )١٣٢( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة  ٧املرجـ ــيلي)؛ والصـ ــنن)؛  ١٩(شـ (بـ
(هولنـــدا،  ٢٨(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٢٣والصـــفحة 

، الصفحة )١ (االستئناف S/PV.5059 و االحتاد األورويب)؛باسم 
 .(نيجرييا) ١٢

)١٣٣(  S/PV.5059 ــفحة ــفحة   ٢١، الصـ ــوال)؛ والصـ ــد)؛ ٣١(أنغـ  (اهلنـ
 (نيبال). ٢٠، الصفحة )١ (االستئناف S/PV.5059 و

)١٣٤(  S/PV.5059 ٢٠، الصفحة. 
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مام إىل االتفاقيــــات اإلقليميــــة الواليــــات املتحــــدة أن االنضــــ
ميكن أن يعترب بـديالً عـن االنضـمام إىل االتفاقيـات الدوليـة       ال

  .  )١٣٥()٢٠٠٤(  ١٥٦٦كما هو مذكور يف القرار 

ــيق الوثيـــق   وشـــددت عـــدة وفـــود    ــة التنسـ علـــى أمهيـ
ــا يف ــى مكافحــة        م ــل عل ــس الــيت تعم ــات ال ــني مجيــع هيئ ب

والتنسيق مـع أقسـام أخـرى مـن منظومـة األمـم        )١٣٦(اإلرهاب
ــق العامــل املنشــأ   )١٣٧(املتحــدة . ويف معــرض اإلشــارة إىل الفري

)، دعـا ممثـل اليابـان إىل    ٢٠٠٤( ١٥٦٦حـديثا عمـالً بـالقرار    
وضــيح العالقــة بــني الفريــق العامــل واهليئــات القائمــة وذلــك   ت

ــة       ــة مكافحـ ــز سياسـ ــهام يف تعزيـ ــن اإلسـ ــق مـ ــتمكني الفريـ لـ
. واقتـرح ممثـل اململكـة املتحـدة أن يظـلّ الفريـق       )١٣٨(اإلرهاب

على اتصال وثيق مع اهليئات القائمة مـن أجـل االسـتفادة مـن     
  .  )١٣٩(خربا

قـــــرار ورحــــب املتكلمــــون بوجـــــه عــــام باختــــاذ ال      
)، وكــــررت بعــــض الوفــــود املواقــــف الــــيت ٢٠٠٤( ١٥٦٦

. وشددت بعـض الوفـود علـى    ٥٠٥٣أعربت عنها يف اجللسة 
ــائف اجلمعيــة       ــار وظ ــدرج ضــمن إط ــاب ين ــف اإلره أن تعري

__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(

(رومانيـا)؛   ١٧(الفلـبني)؛ والصـفحة    ٩املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٣٦(
(اململكـــة املتحـــدة)؛  ٢٤(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة  ٢٠والصـــفحة 
 S/PV.5059 و ؛االحتـاد األورويب)  سـم (هولنـدا، با  ٢٨والصفحة 

 ١٠(بــــــريو)؛ والصــــــفحة   ٢حة والصــــــف ،)١ (االســــــتئناف

 كوريا).  (مجهورية

)١٣٧(  S/PV.5059 هولنـــدا، با ٢٨، الصـــفحة)االحتـــاد األورويب)؛ ســـم 
 (بريو). ٢والصفحة  ،)١ (االستئناف S/PV.5059 و

)١٣٨(  S/PV.5059 ٢٦، الصفحة. 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(

. وكـــرر ممـــثال الربازيـــل وكوســـتاريكا  )١٤٠(العامـــة وســـلطاا
ــرار   ــول إن القـ ــة  ٢٠٠٤( ١٥٦٦القـ ــيغة توفيقيـ ــس صـ ) يعكـ
ياسية هامة وواضـحة، غـري أنـه لـيس حماولـة      ويتضمن رسالة س

. وأعـرب ممثـل   )١٤١(لتعريف مفهـوم اإلرهـاب بـاملعىن القـانوين    
) يرمــي إىل ٢٠٠٤( ١٥٦٦كوبــا عــن رأي مفــاده أن القــرار  

نـزوع الـس   ”تعريف اإلرهاب على حنو متحيـز وأنـه يظهـر    
إىل التشــــريع مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــن ميثــــاق األمــــم  

ممثــل مصــر علــى أنــه أثنــاء املشــاورات   . وشــدد)١٤٢(“املتحــدة
) أكّــدت الــدول  ٢٠٠٤( ١٥٦٦الــيت جــرت بشــأن القــرار    

ــيت     ــة ال ــات الدولي ــة االعتمــاد علــى االتفاقي األعضــاء علــى أمهي
دف إىل اللجوء إىل التعاون الدويل يف هذه املسـألة بـدالً مـن    
اللجــوء بصــورة متزايــدة إىل الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم  

. وأشــــار ممــــثال ليختنشــــتاين وسويســــرا إىل أن )١٤٣(املتحــــدة
ــة لــيس واضــحا، وكــذلك    تعريــف الضــلوع يف أعمــال إرهابي
حماولــة تعريــف األعمــال اإلرهابيــة؛ ويــثري ذلــك أيضــا مســألة   
العالقة بني عمل الس واجلهود اليت تبـذل يف اجلمعيـة العامـة    

. وأعــرب ممثّــل سويســرا )١٤٤(لالتفــاق علــى تعريــف لإلرهــاب
ــن اعت ــاده بــأن الصــيغ ذات الطــابع التشــريعي الــواردة يف      ع ق

__________ 

)١٤٠(  S/PV.5059 ــل)؛ ١٣، الصــفحة ــا)؛ ٣٣والصــفحة  (الربازي  (كوب
ــتئناف S/PV.5059 و ــفحة )١ (االســـــ ــر)؛  ٢٢، والصـــــ (مصـــــ

 (كوستاريكا). ٢٥والصفحة 

)١٤١(  S/PV.5059 ــفحة ــل)؛ ١٣، الصـــــــــــ  S/PV.5059 و (الربازيـــــــــــ
 (كوستاريكا). ٢٥، الصفحة )١  (االستئناف

)١٤٢(  S/PV.5059 ٣٣، الصفحة. 

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

)١٤٤(  S/PV.5059 ــفحة ــفحة   ٢٦، الصــــ ــتاين)؛ والصــــ  ٣٠(ليختنشــــ
 (سويسرا).
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) ال متتثــل ملبــدأ الشــرعية يف القــانون    ٢٠٠٤( ١٥٦٦القــرار 
  .  )١٤٥(اجلنائي

ويف حني أيد ممثـل الربازيـل إنشـاء فريـق عامـل للنظـر         
يف مكافحة اإلرهاب اخلارج عـن نطـاق تنظـيم القاعـدة، فقـد      

اص عــارض فكــرة وضــع قائمــة موحــدة للتنظيمــات واألشــخ  
املصنفني كإرهابيني قائال إن ذلك قد يؤدي إىل تسـييس تلـك   

. ودعا ممثل سويسرا إىل إشراك مجيع الدول، ولـيس  )١٤٦(اهليئة
أعضاء الس فحسب، عند اتخاذ أي قرار بشـأن حمتـوى أي   
ــك، يئــة         ــالوة علــى ذل ــل. واقتــرح، ع ــن هــذا القبي ــة م قائم

 القائمــة الفرصــة لألشــخاص والكيانــات املدرجــة أمســاؤهم يف 
. وكرر ممثل ليختنشتاين اإلعراب عـن  )١٤٧(للطعن يف إدراجها

ــد املتـــــوخى يف القـــــرار       ــرأي القائـــــل إن النظـــــام اجلديـــ الـــ
ــراد  ) وال٢٠٠٤( ١٥٦٦ ــدابري علــــى األفــ قاضــــي بفــــرض تــ

) ١٩٩٩( ١٢٦٧الكيانات اليت ال تنـدرج يف إطـار القـرار     أو
جيــــب أن يكــــون مــــدعوما بآليــــة إلثبــــات الوقــــائع بصــــورة 
ــادل ومســتقل       ــى حنــو ع ــرارات عل موضــوعية واســتعراض الق

  .  )١٤٨(بقصد التقيد مبعايري اإلجراءات القانونية الواجبة

ويف ايـــة اجللســـة، أدىل الـــرئيس (اململكـــة املتحـــدة)    
أورده الــــس يف  . ويف مجلــــة مـــا )١٤٩(ببيـــان باســــم الـــس  

  أنه:    البيان

ــع أشــكاله وم     ــى أن اإلرهــاب، جبمي ــد عل ظــاهره، أعــاد التأكي
  يشكل واحدا من أخطر التهديدات على السالم واألمن؛  

__________ 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(

)١٤٦(  S/PV.5059،  ١٤ و ١٣الصفحتان. 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٨(

)١٤٩(  S/PRST/2004/37. 

ودعا جلنة مكافحة اإلرهـاب إىل متابعـة جـدول أعماهلـا علـى        
النحو احملدد يف برنامج العمـل لفتـرة الــتسعني يومـا الثالثـة عشـرة للجنـة        

) بشــأن ٢٠٠٤( ١٥٣٥مــع التركيــز علــى تــدابري عمليــة لتنفيــذ القــرار   
ها تنفيذ اخلطة التنظيميـة للمديريـة التنفيذيـة ملكافحـة     تنشيط اللجنة، ومن
  ).  ٢٠٠٤(  ١٥٦٦اإلرهاب، والقرار 

ودعا اللجنة إىل مواصـلة إعـداد تقييمـات الحتياجـات الـدول        
األعضاء من املسـاعدة والشـروع يف إرسـاهلا إليهـا مـن أجـل تبادهلـا مـع         

  املنظمات والدول املاحنة املهتمة؛  

ــع جم     ــة إىل وضـ ــا اللجنـ ــات    ودعـ ــل املمارسـ ــن أفضـ ــة مـ موعـ
ــاعدة ــرار    ملسـ ــام القـ ــذ أحكـ ــدول يف تنفيـ ــة ٢٠٠١( ١٣٧٣الـ ) املتعلقـ

  بتمويل اإلرهاب.
  

املعقـودة   ٥١٠٤ت يف اجللسـة  املـداوالت الـيت دار    

    ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٧يف 

 كـــانون األول/ ١٧، املعقـــودة يف ٥١٠٤يف اجللســـة   

رئـيس اللجنـة   ن مـ ، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠٠٤ديسمرب 
) بشـأن تنظـيم القاعـدة    ١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة عمـالً بـالقرار   

وحركة الطالبان ومـا يـرتبط مـا مـن أفـراد وكيانـات. وأدىل       
ــس   ــاء الــ ــم أعضــ ــات معظــ ــيا  )١٥٠(ببيانــ ــو إندونيســ  ،وممثلــ

  وتايلند.  ،واليابان

ــاد و   ــة أف ــيس اللجن ــه يف إحاط رئ ــة  ت عــن أعمــال اللجن
وأوضـــح أن اللجنـــة حولـــت  ةضـــيخـــالل األشـــهر الثالثـــة املا

فعـال مـع تلـك    إجراء حـوار  تركيزها من التقارير الشاملة اليت 
من خالل تشجيع الـدول  وقال إن ذلك التحول حتقق الدول. 

األعضاء على االجتماع باللجنة، ومـن خـالل القيـام بزيـارات     
قطرية جيـرى يف أثنائهـا حـوار مكثـف بشـأن مجلـة أمـور منـها         

حـدة ومسـائل حقـوق اإلنسـان ذات الصـلة      نوعيـة القائمـة املو  
__________ 

لمجلـس بصـفته رئيسـا للجنـة ولكنـه      ل تـه قدم ممثـل شـيلي إحاط    )١٥٠(
  .ممثال لبلدهيدل ببيان بصفته   مل
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بالقائمة مبا يف ذلـك معـايري اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة الـيت       
تقدمي املساعدة التقنيـة أو إمكانيـة   احلاجة إىل تطبقها اللجنة، و

تقدميها. وأفاد بأن فريق الرصد سـاعد اللجنـة يف رصـد تنفيـذ     
صــويبات الــدول لتــدابري اجلــزاءات، وقــدم عــددا كــبريا مــن الت 

اللجنـة  وافقـت  إلدخاهلا علـى القائمـة، وهـي تصـويبات     الفنية 
  على معظمها.

وحـدد رئـيس اللجنـة املهـام التاليـة بوصـفها أولويـات          
يف جدول أعمال اللجنة املقبل: تشجيع الـدول األعضـاء علـى    
أن تكـون اســتباقية يف اقتـراح األمســاء الـيت ســتدرج يف القائمــة    

عيــة القائمــة؛ ورصــد أنشــطة    املوحــدة؛ ومواصــلة حتســني نو  
تطبيــق اجلــزاءات مــن جانــب الــدول، مبســاعدة فريــق الرصــد، 
بغرض كشف املشاكل املمكنـة واقتـراح التـدابري ملعاجلـة تلـك      
املشاكل؛ والنظر يف كيفية حتسني إجراءات الرفـع مـن القائمـة    

ــرار   ــا للقــ ــتثناءات وفقــ ــن أن ٢٠٠٢( ١٤٥٢واالســ ). وأعلــ
ـــ   ــف حواره ــل تكثيـ ــة ستواصـ ــاء،   اللجنـ ــدول األعضـ ــع الـ ا مـ

لوفـود والقيـام   لتقدمي إحاطـات منتظمـة   من خالل ذلك  يف مبا
بزيارات قطرية أخرى، كما ستواصل تعزيـز تعاوـا مـع جلنـة     
مكافحــة اإلرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة، ومــع اللجنــة املنشــأة  

) ومجيـع الوكـاالت واملنظمـات    ٢٠٠٤( ١٥٤٠عمال بالقرار 
  .)١٥١(الدولية ذات الصلة

أشـــاد متكلمـــون بــــرئيس اللجنـــة املنتهيـــة واليتــــه     و  
حققته اللجنة من إجنازات حتـت قيادتـه. وقـال ممثـل فرنسـا       امل

ن من حتديد الطابع األكثـر انتشـارا الـذي    إن رئيس اللجنة متكّ
ــدول       ــع ال ــاون م ــن التع ــدة اآلن، وحس ــه تنظــيم القاع يتســم ب

بتنفيـذ   األعضاء فـازداد االرتقـاء بـاحلوار، وعـزز التـزام الـدول      
  .)١٥٣)(١٥٢(اجلزاءات

__________ 

)١٥١(  S/PV.5104 ٧-٢، الصفحات.  

  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٢(

ــي        ــه ينبغ ــى أن ــالء إواتفــق املتكلمــون بوجــه عــام عل ي
تحســــني نوعيــــة القائمــــة ومصــــداقيتها، وحتديــــد  لاألولويــــة 

إجراءات واضحة لرفـع األمسـاء مـن القائمـة، والقيـام بزيـارات       
ــة مكافحــة        ــع جلن ــاون م ــدول، والتع ــع ال ــة والتحــاور م موقعي

) ٢٠٠٤( ١٥٤٠قرار اإلرهـــاب واللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــال 
واهليئات األخـرى ذات الصـلة. وأيـد ممثـل أملانيـا الـرأي الـذي        
أعرب عنه مـؤخرا الفريـق الرفيـع املسـتوى املعـين بالتهديـدات       
والتحــديات والتغــيري، ومفــاده أن القواعــد احلاليــة لــإلدراج يف 

القائمة بعيـدة جـدا عـن    تلك قائمة اجلزاءات ورفع األمساء من 
حتسـني  ـدف   القانونية الدولية ويتعني تنقيحها استيفاء املعايري

  .)١٥٥)(١٥٤(شفافيتها وانطباقها على اجلميع

ويف إشارة إىل الدول اليت مل تف بالتزاماا من حيـث    
ــدول أن      ــات املتحــدة ال ــل الوالي ــر ممث ــذ، ذكّ ــالغ أو التنفي اإلب
ــاق يف      ــن امليثـ ــابع مـ ــل السـ ــتند إىل الفصـ ــدما يسـ ــس، عنـ الـ

ت احملدقة بالسـلم واألمـن الـدوليني، ال ميكـن     مواجهة التهديدا
ــدول األعضــاء      ــاك نتيجــة مرضــية مــن جانــب ال أن تكــون هن
خالف االمتثال الكامل بتنفيذ اإلجراءات اليت يأذن ا جملـس  

  .)١٥٦(األمن
  

لســــــة اجلالــــــرئيس يف الــــــذي أدىل بــــــه  بيــــــان ال  

  ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ١٨املعقودة يف  ٥١١٣

 كــانون الثــاين/  ١٨املعقــودة يف  ،٥١١٣يف اجللســة   

ــاير  ــه رســالة    ٢٠٠٥ين ــس األمــن يف جــدول أعمال ، أدرج جمل
__________ 

املناقشـة الـيت دارت يف   مـن املعلومـات عـن    حصول على مزيد لل  )١٥٣(
ــل    ــر الفصـ ــة، انظـ ــذه اجللسـ ــر، اجلـــزء األول،    هـ ــادي عشـ احلـ

  .من امليثاق ٣٩ما يتعلق باملادة  باء، يف  الفرع

  .Corr.1و  A/59/565انظر   )١٥٤(

)١٥٥(  S/PV.5104،  ١١-٩الصفحات.  

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٦(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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موجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٥كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٣مؤرخـــة 
الـس مــن رئــيس جلنـة مكافحــة اإلرهــاب، حييـل ــا برنــامج    

كـــانون الثاين/ينـــاير إىل  ١عمـــل اللجنـــة للفتـــرة املمتـــدة مـــن 
  .)١٥٧(٢٠٠٥آذار/مارس   ٣١

ــة، أدىل مــن واســتمع الــس إىل إحاطــة     رئــيس اللجن
وممثلـــــو  )١٥٨(يف أعقاــــا ببيانــــات معظــــم أعضــــاء الــــس     

االحتــــاد ســــم ولكســــمربغ (با ،وليختنشــــتاين ،كازاخســــتان
  .)١٥٩(وباراغواي ،األورويب)

ــيس     ــدم رئ ــة وق ــن أنشــطة   اللجن ــرا ع ــه تقري يف إحاطت
عملـها  اللجنة خالل األشـهر الثالثـة املاضـية، وعـرض برنـامج      

ــام       ــع، يف عـ ــس وضـ ــال إن الـ ــة. وقـ ــة املقبلـ ــهر الثالثـ لألشـ
مــا يتعلــق مبكافحــة   أمشــل يف ا، جــدول أعمــال جديــد ٢٠٠٤

اإلرهاب وإن تركيزه على مكافحة اإلرهاب مبختلف جوانبـه  
جعل اللجنة تواجه حتديات إضافية. وتركز اللجنة علـى إجيـاد   

 ١٣٧٣طرق ووسائل جديدة لالضطالع برصد تنفيـذ القـرار   

) على حنو أكثر فعاليـة، وال يـزال اسـتعراض التقـارير     ٢٠٠١(
الــيت تقــدمها الــدول واالســتمرار يف إجــراء حــوار منــتظم مــع    
الدول يشكالن وسـيلة الرصـد األساسـية. وقـال إن اللجنـة مل      
تتمكن من استعراض نفـس عـدد التقـارير الـيت استعرضـتها يف      

خلـرباء، وأعـرب   نقص عـدد ا بسبب فترة الثالثة أشهر السابقة 
املشــكلة مبجــرد أن تباشــر املديريــة تلــك عـن أملــه يف أن تحــل  

مــا يتعلــق  التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب أعماهلــا. أمــا يف
__________ 

)١٥٧(  S/2005/22.  

مجلــس بصــفته رئيســا    تــه للاطقــدم ممثــل االحتــاد الروســي إح     )١٥٨(
  .ممثال لبلدهللجنة، ولكنه مل يدل ببيان بصفته 

أيــد البيـــان كـــل مـــن ألبانيـــا، وبلغاريـــا، والبوســـنة واهلرســـك،    )١٥٩(
ــا،     ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا، وروماني ــا، ومجهوري وتركي

  واجلبل األسود، وكرواتيا، والنرويج. وصربيا،

بوضــع ــج جديــدة لتقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل الــدول، فقــد  
ــدول إىل     ــات الــ ــيم احتياجــ ــي لتقيــ ــل حتليلــ ــرعت يف عمــ شــ

  املساعدة.

ــاللجنـــة وأفـــاد رئـــيس    ا بـــأن اللجنـــة قـــد أـــت  أيضـ
األعمـــــال التحضـــــريية للقيـــــام بزياراـــــا األوىل إىل الـــــدول  
ــع مــع     األعضــاء، واســتعدت لعقــد اجتماعهــا االســتثنائي الراب
املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميـة، ووسـعت نطـاق    
ــالل      ــن خـ ــرى مـ ــدة األخـ ــم املتحـ ــل األمـ ــع هياكـ ــها مـ تفاعلـ

املعـين باملخـدرات واجلرميـة     املشاركة مع مكتب األمم املتحدة
ومفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف احللقـة الدراسـية       

بشـــأن   ٢٠٠٤الـــيت عقـــدت يف بـــاراغواي يف أواخـــر عـــام     
مشــــروع قــــرار عــــن مكافحــــة اإلرهــــاب. وقــــد أســــهمت   
االجتماعات غري الرمسية اليت عقدها رؤساء مجيع جلـان جملـس   

حتقيــق اتفــاق أوســع علــى األمــن املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب يف 
تنفيــــذ اســــتراتيجية واحــــدة شــــاملة للمجلــــس يف مكافحــــة  

القيـام بزيـارات إىل الـدول    ذكر رئـيس اللجنـة أن   اإلرهاب. و
ــات       ــع املنظم ــع م ــاع االســتثنائي الراب ــد االجتم األعضــاء وعق

مــن املســائل يعــد الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف أملــايت 
جنــة خــالل األشــهر الثالثــة املقبلــة. ذات األولويــة يف عمــل الل

وأوضـــح أن األهـــداف الـــواردة يف برنـــامج العمـــل اجلديـــد      
ميكن حتقيقها ما مل تـدخل املديريـة التنفيذيـة طـور التشـغيل       ال

  .)١٦٠(الكامل يف أقرب وقت ممكن

وأيد متكلمون برنامج العمل اجلديد. بيد أم أعربـوا    
ــدان الــيت       ــن قلقهــم إزاء تزايــد عــدد البل مل تــف بالتزاماــا  ع

__________ 

)١٦٠(  S/PV.5113 ٥-٢، الصفحات.  
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، واعتــرب ممثــل الــدامنرك تلــك    )١٦١(املتمثلــة يف تقــدمي التقــارير  
قدرة اللجنة على رصد التنفيذ. ورغـم  “ عماد”التقارير مبثابة 

ــى      ــذ تقــع عل ــدامنرك شــدد علــى أن مســؤولية التنفي ــل ال أن ممث
عاتق الـدول، فإنـه دعـا اللجنـة أيضـا إىل إجيـاد السـبل الكفيلـة         

ــاكل الـــــيت  مبســـــاعدة البلـــــدان  علـــــى التغلـــــب علـــــى املشـــ
. وشــدد متكلمــون علــى الــدور الــذي تقــوم بــه  )١٦٢(تعترضــها

مــــــا يتعلــــــق بتقيــــــيم احتياجــــــات الــــــدول إىل  اللجنــــــة يف
. وأشــارت وفــود أخــرى أيضــا إىل أمهيــة القيــام  )١٦٣(املســاعدة

  .)١٦٤(بزيارات قطرية للتوصل إىل فهم أفضل

مـع  تعزيز التعاون وجوب العديد من املتكلمني رأى و  
وزيـادة التنسـيق بـني هيئـات      )١٦٥(املنظمات الدولية واإلقليميـة 

__________ 

(اململكــة  ٩(الــدامنرك)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٦١(
ــبني)؛ والصــفحة   ١٢املتحــدة)؛ والصــفحة   (فرنســا)؛  ١٣(الفل

  (اجلزائر). ١٩(رومانيا)؛ والصفحة  ١٧والصفحة 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٢(

 ١٠(الصــــــني)؛ والصــــــفحة  ٧ه، الصــــــفحة املرجــــــع نفســــــ  )١٦٣(

(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٣ ةوالصـفح  زانيا املتحدة)؛ـتن ورية(مجه
(اجلزائـــــــر)؛ والصـــــــفحة  ٢٠الصـــــــفحة (الربازيـــــــل)؛ و ١٦
  (اليونان).  ٢١

 ١٠(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٦٤(
(الفلـبني)؛ والصـفحة    ١٢(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصـفحة  

 ١٧الصـــــفحة و )،(الربازيـــــل ١٦(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  ١٣

ــنن)؛ والصــــفحة  ١٩و  ١٨تان )؛ والصــــفحرومانيــــا(  ٢٠(بــ
ــفحة  ــر)؛ والصـــــ ــفحة   ٢١(اجلزائـــــ ــان)؛ والصـــــ  ٢٤(اليونـــــ
ــفحة   ــتني)؛ والصــ ــمربغ، با ٢٦(األرجنــ ــم (لكســ ــاد ســ االحتــ

  (كازاخستان). ٢٦األورويب)؛ والصفحة 

(الصـني)؛   ٧(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ٧ ةاملرجع نفسـه، الصـفح    )١٦٥(
ــفحة و ــدة)؛ والصـــ  ٨الصـ ــة املتحـ ــبني)؛  ١١فحة (اململكـ (الفلـ

(الربازيـل)؛   ١٦ ة(الواليات املتحـدة)؛ والصـفح   ١٥والصفحة 
(اليونــان)؛ والصــفحة  ٢١(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ٢٠والصــفحة 

 ٢٦(األرجنـــتني)؛ والصـــفحة   ٢٤(اليابـــان)؛ والصـــفحة   ٢٢
ــفحة    ــاد األورويب)؛ والصــــ ــم االحتــــ ــمربغ، باســــ  ٢٧(لكســــ

  (كازاخستان).

. واقتــرح ممثــل  )١٦٦(جملــس األمــن املعنيــة مبكافحــة اإلرهــاب    
الواليــات املتحــدة اختـــاذ خطــوات ملموســـة تتمثــل يف عقـــد     
ــن        ــل م ــني مبســاعدة ك ــني اخلــرباء املكلف ــة ب ــات دوري اجتماع
ــد    ــاب، وعقــ ــة اإلرهــ ــلة مبكافحــ ــات الــــس ذات الصــ هيئــ

ــات مشــتركة ومفتوحــة بصــفة منتظمــ    اج بــني رؤســاء   ةتماع
اللجــان وأعضــاء األمــم املتحــدة عمومــا، واالشــتراك يف وضــع 
برنـــامج عمـــل املديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب  

. وشجع ممثـل رومانيـا الـس    )١٦٧(وبرنامج عمل فريق الرصد
. وذكــر )١٦٨(علــى النظــر يف قيــام اللجنــتني بزيــارات مشــتركة  

جلزائر أن تنسيق برنـامج الزيـارات أمـر جـدير باالهتمـام      ممثل ا
  .)١٦٩(اخلاص

ويف ســياق تعزيــز التعــاون فيمــا بــني هيئــات األمــم          
ــق     ــود عــن تأييــدها لتوصــيات الفري املتحــدة، أعربــت عــدة وف
الرفيــع املســتوى املعــين بالتهديــدات والتحــديات والتغــيري يف      

ية شــاملة يتعلــق بــدور األمــم املتحــدة يف تطــوير اســتراتيج   مــا
  .)١٧٠(ملكافحة اإلرهاب
__________ 

(الفلـبني)؛   ١١(الصـني)؛ والصـفحة    ٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٦٦(
ــا)؛ والصـــفحتان  ١٣والصـــفحة  (الواليـــات  ١٥و  ١٤(فرنسـ

ــل)؛ والصــفحة   ١٦و  ١٥ ناتاملتحــدة)؛ والصــفح   ١٧(الربازي
(اليابـان)؛   ٢٣(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ٢٠(رومانيا)؛ والصـفحة  

  (األرجنتني). ٢٤والصفحة 

 .١٢و  ١١ اناملرجع نفسه، الصفحت  )١٦٧(

  .١٧جع نفسه، الصفحة املر  )١٦٨(

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(

 ٨(الــــــدامنرك)؛ والصــــــفحة  ٦املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )١٧٠(
 ١٥والصــفحتان (فرنســا)؛  ١٣املتحــدة)؛ والصــفحة  (اململكــة

 ٢٥ ة(رومانيـــا)؛ والصـــفح ١٨ ة(الربازيـــل)؛ والصـــفح ١٦ و
ــمربغ، ب ــم (لكســــ ــفح اســــ ــاد األورويب)؛ والصــــ  ٢٩ ةاالحتــــ

  ).(ليختنشتاين
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ويف ايــة اجللســـة، أدىل الـــرئيس (األرجنـــتني) ببيـــان    
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٧١(باسم الس

كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبميــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل        أ  
  ديدا من أخطر التهديدات للسلم واألمن؛

 علـى  أعماهلـا  جـدول  ةمتابعـ  إىل اإلرهـاب  جلنة مكافحة اودع  

  للجنة؛ عشرة الرابعة يوما التسعني لفترة العمل برنامج احملدد يف النحو

ــة مواصــلة جهــود جلنــة مكافحــة اإلرهــاب يف   أشــار إىل و   أمهي
ااالت الرئيسية التاليـة: تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء علـى مكافحـة        

 ١٣٧٣القـرار  اإلرهاب؛ وتبيـان املشاكل اليت تواجهها الدول يف تنفيـذ  

) ومعاجلتــــها؛ وتيســــري تقــــدمي املســــاعدة التقنيــــة إىل البلــــدان  ٢٠٠١(
املستفيدة والتعاون معهـا مبا يتفق واحتياجات كل بلـد منهــا؛ وتشـجيع    
أكــرب عــدد ممكــن مــن الــدول علــى أن تنضــم كــأطراف إىل االتفاقيــات   
ــز حوارهــا     ــة املتصــلة مبكافحــة اإلرهــاب؛ وتعزي والربوتوكــوالت الدولي

تعاوا مع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة الـيت تعمـل يف      و
  )؛٢٠٠١(  ١٣٧٣ااالت احملددة يف القرار 

 مل ،٢٠٠٤ ديسـمرب / األول كـانون  ١٦أنـه، حـىت   وأشار إىل   
تلـك الـدول   ودعـا   احملـدد،  املوعد يف اللجنة إىل تقاريرها دولة ٧٥ تقدم

  إىل أن تفعل ذلك.
  

ــرار    ــذه الــس يف   ٢٠٠٥( ١٦١١الق ــذي اخت ) ال

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧املعقودة يف  ٥٢٢٣جلسته 

وجـــه الـــرئيس (اليونـــان) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع   
دون بــللتصــويت واعتمــد باإلمجــاع و، طــرح بعــد ذلــك قــرار

الـس  ه )، الذي قرر بـ ٢٠٠٥( ١٦١١مناقشة بوصفه القرار 
  :)١٧٢(ما يليمجلة أمور منها 

اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف لنــدن يف  دون حتفــظأدان   
  ؛٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧

__________ 

)١٧١(  S/PRST/2005/3.  

)١٧٢(  S/2005/437.  

ــذه       وأ   ــه احلــارة لضــحايا ه ــق وتعازي ــه العمي ــن تعاطف ــرب ع ع
  املتحدة؛  اهلجمات اإلرهابية وأسرهم ولشعب وحكومة اململكة

وحث مجيع الدول علـى أن تتعـاون تعاونـا نشـطا مـع اجلهـود         
شــية ومنظميهــا ورعاــا الراميــة إىل تعقــب مــرتكيب هــذه األعمــال الوح 

  وتقدميهم إىل العدالة؛

ــا     وأعــرب    ــى مكافحــة اإلرهــاب، وفق ــه الراســخ عل عــن عزم
  ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة.

  
 ٥٢٢٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٨املعقودة يف 

ــه  ٨، املعقـــــــودة يف ٥٢٢٤يف اجللســـــــة    متوز/يوليـــــ
ــ٢٠٠٥ رئيس (اليونـــان) انتبـــاه أعضـــاء الـــس إىل  ، وجـــه الـ

موجهة إىل رئـيس الـس    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧رسالة مؤرخة 
الس بنبأ مقتل رئيس البعثـة املصـرية   يبلغ فيها  من ممثل مصر

ــين مــؤخرا، يف   ــه  ٧يف العــراق املع ــد ٢٠٠٥متوز/يولي ، أي بع
يني أربعة أيام من خطفه يف بغداد على يد جمموعة مـن اإلرهـاب  

. مث أدىل )١٧٣(أعلنـــت مســـؤوليتها عـــن ارتكـــاب هـــذا العمـــل 
. ويف مجلــة مــا أورده الــس )١٧٤(الــرئيس ببيــان باســم الــس

  يف البيان أنه:

أشد إدانة ممكنة اغتيـال رئـيس البعثـة املصـرية الـذي عـني       أدان   
عـن تعازيــه ألسـرة الفقيــد وجلمهوريـة مصــر    أعــرب مـؤخرا يف العـراق و  
  عبا؛العربية، حكومة وش

مجيع اهلجمات اإلرهابية الـيت حتـدث يف العـراق، مبـا يف     وأدان   
ذلــك حمـــاوالت االغتيـــال الـــيت تعـــرض هلـــا دبلوماســـيان مـــن البحـــرين  

  وباكستان، واهلجمات اليت تستهدف املوظفني املدنيني اآلخرين؛

__________ 

)١٧٣(  S/2005/438. 

)١٧٤(  S/PRST/2005/29.  
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أنــه ال ميكـــن أن يكــون مثــة أي مـــربر هلــذه األعمـــال     أكــد  و  
  العدالة؛  الة مرتكبيها إىلاإلرهابية وشدد على ضرورة إح

جمددا دعمه الثابت للشعب العراقـي يف مرحلـة االنتقـال    أكد و  
  السياسي اليت مير ا؛

ــرف و   ــدان اــاورة    اعت ــه مصــر والبل ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال بأمهي
األخرى يف دعم العملية السياسية، واملساعدة يف مراقبـة عمليـة االنتقـال    

ال الـــدعم األخـــرى إىل الشـــعب عـــرب احلـــدود العراقيـــة، وتقـــدمي أشـــك 
  العراقي.

  
 ٥٢٣٩الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة    بيــان ال  

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ٢٧، املعقــــــودة يف ٥٢٣٩يف اجللســــــة   
. ويف )١٧٥(، أدىل الرئيس (اليونـان) ببيـان باسـم الـس    ٢٠٠٥

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

جمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف شــرم الشــيخ،  بشــدة اهلأدان   
ــه  ٢٣مبصــر يف  ، وشــدد علــى ضــرورة تقــدمي مــرتكيب   ٢٠٠٥متوز/يولي

هـذا العمــل إىل العدالــة، وحـث مجيــع الــدول علـى أن تتعــاون مــة مــع    
  السلطات املصرية يف هذا الصدد؛

كد من جديد عزمه على مكافحة مجيع أشـكال اإلرهـاب،   أو  
  وطة به مبوجب امليثاق.وفقا للمسؤوليات املن

  
 ٥٢٤٠لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ٢٧، املعقــــــودة يف ٥٢٤٠يف اجللســــــة   
. ويف )١٧٦(، أدىل الرئيس (اليونـان) ببيـان باسـم الـس    ٢٠٠٥

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  
__________ 

)١٧٥(  S/PRST/2005/36.  

)١٧٦(  S/PRST/2005/37.  

ــارات املم أدان    ــأقوى العبــ ــع، يف  بــ ــا وقــ ــة مــ ــوز/ ٢٧كنــ  متــ

، مـــن اغتيـــال الدبلوماســـيني اجلزائـــريني املعتمـــدين لـــدى ٢٠٠٥ يوليـــه
ــة يف العــراق، و  ــه ألســريت الضــحيتني   أالســفارة اجلزائري عــرب عــن تعازي

  وحلكومة وشعب اجلزائر؛

كــد أنــه ال ميكـــن أن يكــون مثــة أي مـــربر هلــذه األعمـــال      أو  
  العدالة؛  ا إىلاإلرهابية وشدد على ضرورة إحالة مرتكبيه

ــرة     أو   ــد دعمــه الراســخ للشــعب العراقــي يف الفت كــد مــن جدي
ــرار      ــه يف الق ــيت ميــر ــا، حســبما ورد بيان ــة السياســية ال  ١٥٤٦االنتقالي

كد من جديد أيضا استقالل العراق، وسـيادته، ووحدتـه،   أ)؛ و٢٠٠٥(
باتمع الدويل أن يقـف إىل جانـب الشـعب    أهاب وسالمته اإلقليمية، و

ــائم     العر ــاء دعـ ــتقرار وإرسـ ــالم واالسـ ــالل السـ ــو إحـ ــعيه حنـ ــي يف سـ اقـ
  الدميقراطية.

  
) الذي اختذه جملـس األمـن يف   ٢٠٠٥( ١٦١٧القرار   

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٩املعقودة يف  ٥٢٤٤جلسته 

ــة    ــودة يف  ٥٢٤٤يف اجللســــ متوز/يوليــــــه  ٢٩املعقــــ
ــس إىل مشــروع     ٢٠٠٥ ــاه ال ــان) انتب ــرئيس (اليون ، وجــه ال

ــاع  بعـــد ذلـــك طُـــرح ؛ )١٧٧(قـــرار للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـ
)، الــذي قــرر ٢٠٠٥( ١٦١٧دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو

به الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       
  :ما يلي أمور منها

ــا التــدابري املفروضــة ســابقا    قــرر    أن تتخــذ مجيــع الــدول وجوب
الدن وحركــة  مة بـن مــا يتعلـق بتنظــيم القاعـدة وأســا   مبوجـب الفقـرة يف  

الطالبـــان وغريهـــم مـــن األفـــراد واجلماعـــات واملؤسســـات والكيانـــات  
ــاء        ــام دون إبط ــي: (أ) القي ــدابري ه ــك الت ــات، وتل ــك اجله ــرتبطني بتل امل
ــد األمــوال، وغريهــا مــن األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية        بتجمي

مـرورهم   منع دخول هؤالء األفـراد إىل أراضـيها أو   هلؤالء األفراد؛ (ب)
العـابر ـا؛ (ج) منـع توريـد أو بيـع أو نقـل السـالح ومـا يتصـل بـه مـن            

__________ 

)١٧٧(  S/2005/495. 
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عتاد جبميع أنواعه، سـواء بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، هلـؤالء األفـراد        
  وتلك اجلماعات واملؤسسات والكيـــــانات؛

قرر كذلك أن األعمال أو األنشـطة الـيت تـدل علـى أن فـردا      و  
بتنظـيم القاعـدة أو بأسـامة بـن      “مرتبط”أو مجاعة أو مؤسسة أو كيانا 

كة يف توريــد األســلحة أو بيعهــا الدن أو حبركــة الطالبــان تشــمل املشــار
ــان نقلـــها إىل تنظـــيم القاعـــدة أو أســـ  أو امة بـــن الدن أو حركـــة الطالبـ
  دعم أعماهلم أو أنشطتهم؛  أو

 ١٥٢٦ مـن القـرار   ١٧قرر أن تتصرف الـدول وفقـا للفقـرة    و  

  املوحدة؛  أمساء إلدراجها يف القائمة)، عند اقتراح ٢٠٠٤(

ــن      و   ــدم م ــة املق ــان احلال ــة بي ــه جيــوز أن تســتخدم اللجن ــرر أن ق
الدولة املصنفة يف الرد علـى استفسـارات الـدول األعضـاء الـيت أدرج يف      
القائمــة املوحــدة مواطنوهــا أو أشــخاص مقيمــون ــا أو كيانــات فيهــا؛  

املعلومـات ألطـراف   وقرر أيضـا أنـه جيـوز للجنـة أن تقـرر الكشـف عـن        
أخـرى علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة ، بعـد احلصـول مسـبقا علـى            
موافقة الدولة املصنفة؛ وقرر كـذلك أنـه جيـوز للـدول أن تواصـل تقـدمي       

  معلومات إضافية حيتفظ ا سرا يف اللجنة؛

قرر متديـد واليـة فريـق الرصـد الـذي يوجـد مقـره بنيويـورك         و  
ات اللجنـة وباملسـؤوليات املبينـة يف    لفترة سبعة عشر شهرا، حتت توجيه

املرفق األول هلذا القرار، وذلك من أجل مساعدة اللجنـة يف االضـطالع   
  بواليتها؛

ــا لقواعــد وإجــراءات     و   ــام أن يعــني، وفق ــب إىل األمــني الع طل
ــة،  األمــم املتحــدة، ومبجــرد اختــاذ هــذا القــرا   ر وبعــد التشــاور مــع اللجن

  فيهم منسق يف فريق الرصد؛يزيد عن مثانية أشخاص، مبن   ال  ما

يف  قــرر اســتعراض التــدابري املــذكورة أعــاله، ــدف النظــر      و  
  األمر.  لزم  شهرا أو أقل إذا ١٧إمكانية مواصلة تعزيزها خالل 

  
) الذي اختذه جملـس األمـن يف   ٢٠٠٥( ١٦١٨القرار   

  ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٤املعقودة يف  ٥٢٤٦جلسته 

ــة    ــودة يف ٥٢٤٦يف اجللســ ــطس آب/أ ٤، املعقــ غســ
، وجــه الــرئيس (اليابــان) انتبــاه الــس إىل مشــروع       ٢٠٠٥

ممثـل العـراق،   وأيضا . وأدىل عدد من أعضاء الس، )١٧٨(قرار
  .  )١٧٩(ببيانات

ثُم طُرح مشروع القرار للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع      
الـس مجلـة   بـه  الـذي قـرر    ،)٢٠٠٥( ١٦١٨بوصـفه القـرار   

  :ما يلي أمور منها

أقوى العبــارات مــا يقــع يف العــراق مــن     دون حتفــظ وبــ أدان   
  أي عمل إرهايب خطرا يهدد السالم واألمن؛اعترب هجمات إرهابية، و

علمــا بوجــه خــاص باهلجمــات املروعــة الشــائنة الــيت   وأحــاط   
  شخص؛  وقعت يف األسابيع األخرية وأودت حبياة أكثر من مائة

ــار    ــالغ وأشــ ــق بــ ــيني  إىل بقلــ ــات ضــــد الدبلوماســ أن اهلجمــ
اختطـاف   يف العراق قـد تزايـد عـددها وأسـفرت عـن مقتـل أو       األجانب

  أولئك الدبلوماسيني؛

عــرب عــن عميــق أســاه ملــا حــاق بضــحايا هــذه اهلجمــات    وأ  
  اإلرهابية وعن خالص تعازيه ألسرهم ولشعب وحكومة العراق؛

ــل      وأكــد    ــة بتعطي ــال اإلرهابي ــدم الســماح لألعم ــه جيــب ع أن
حـث  واريـة حاليـا يف العـراق؛    عملية التحول السياسـي واالقتصـادي اجل  

األعضـــاء علـــى أن متنـــع عبـــور اإلرهـــابيني إىل العـــراق أو منـــه، ونقـــل   
األسلحة إىل اإلرهابيني، وإمـدادهم بالتمويـل الـذي ميكـن أن يـدعمهم؛      

  كد من جديد يف هذا الصدد أمهية تعزيز التعاون بني بلدان املنطقة؛وأ

ــا فعــاال   و   يف اجلهــود حــث مجيــع الــدول علــى أن تبــدي تعاون
  العدالة؛  املبذولة لضبط مرتكيب هذه األعمال وتقدميهم إىل

عــرب عــن تصــميمه املطلــق علــى مكافحــة اإلرهــاب، وفقــا وأ  
  ملسؤولياته مبوجب ميثاق األمم املتحدة؛

إىل اتمع الدويل أن يقدم دعمـه الكامـل إىل حكومـة    وطلب   
مايـــة للمجتمـــع  العـــراق يف ممارســـتها ملســـؤولياا املتعلقـــة بتـــوفري احل    

__________ 

)١٧٨(  S/2005/494.  

ــنن   )١٧٩( ــو بــ ــة ،مل يــــدل ببيانــــات ممثلــ ــا ومجهوريــ ــدة ترتانيــ  ،املتحــ
  .واليونان ،والفلبني ،والدامنرك
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الدبلوماســـي، وملـــوظفي األمـــم املتحـــدة واملـــوظفني املـــدنيني األجانـــب  
  اآلخرين العاملني يف العراق.

سلســلة اهلجمــات إدانــة شــديدة أدان متكلمــون قــد و  
الفتـرة املقبلـة   تسـم بـه   يف العراق. وأشاروا إىل ما تحدثت اليت 

العـراق والـيت   من أمهية حامسة يف املرحلة االنتقالية الـيت ميـر ـا    
سيكون االنتهاء من أهـم معاملهـا االنتـهاء مـن وضـع مشـروع       
دستور جديد. واتفق املتكلمـون علـى أن الصـيغة النهائيـة مـن      
ــة تشــمل       مشــروع الدســتور ينبغــي وضــعها مــن خــالل عملي
ــي       ــق آراء الشــعب العراق ــي أن جتســد تواف ــا ينبغ ــع، وأ اجلمي

  جبميع فئاته.

ة أن أمهيـــــة القـــــرار ورأى ممثـــــل الواليـــــات املتحـــــد  
أنـــه يـــبني أن  ) تتجلـــى يف مجلـــة أمـــور منـــها٢٠٠٥( ١٦١٨

أجـزاء  العراق يواجه نفس التهديدات اإلرهابيـة الـيت تواجههـا    
التعـاون  وأنه يسلط الضوء على أمهيـة  أخرى كثرية من العامل، 

فيمـــا بـــني مجيـــع الـــدول األعضـــاء لوقـــف تـــدفق اإلرهـــابيني  
ــايب الواألســلحة و ــل اإلره ــراق إىل تموي ــل  )١٨٠(الع . وذكــر ممث

اجلزائــر أن مكافحــة اإلرهــاب يف العــراق جيــب أن تســري جنبــا 
إىل جنـب مـع اجلهـود املضــاعفة السـتكمال العمليـة السياســية      

اســــتعادة ســــيادته  ”ن العــــراق مــــن  وكفالــــة انتقــــال ميكّــــ  
  .)١٨١(“التامة

ــض     ــتكلمني وشــدد بع ــذي    امل ــدور اخلــاص ال ــى ال عل
ال ســـيما اجلمهوريـــة العربيـــة تضــطلع بـــه البلـــدان اــاورة، و  

ــات      ــل الوالي ــا ممث ــران اإلســالمية: ودع ــة إي الســورية ومجهوري
املتحدة هذين البلدين إىل االلتزام بقرارات الس ذات الصـلة  
وإىل تنفيذ التعهدات اليت قطعاها لـدعم االسـتقرار يف العـراق.    

__________ 

)١٨٠(  S/PV.5246٣ة ، الصفح.  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨١(

وأكد ممثل اململكة املتحدة أنـه ينبغـي هلـذين البلـدين أن يقومـا      
  .)١٨٢(زيد من العملمب

ــل العــراق أن اإلرهــاب ظهــر كواحــد مــن       وذكــر ممث
أكرب التحديات اليت تواجه السالم واألمـن العـامليني، ولكنـه مل    
يبلغ من القسوة واإلحلاح مـا بلغـه يف العـراق اليـوم. ودعـا إىل      
بـــذل اجلهـــود لالتفـــاق علـــى تعريـــف شـــامل لإلرهـــاب وإىل  

إلرهـاب وحتليلـه، ال سـيما    ختصيص املزيد من املوارد لدراسة ا
  .)١٨٣(ظاهرة املهامجني االنتحاريني باملتفجرات

  

 ٥٢٧٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر   ٤املعقودة يف 

 تشــــرين األول/ ٤، املعقــــودة يف ٥٢٧٤يف اجللســــة   

يف لمشـاركة. وأعـرب   ل، دعي ممثل إندونيسـيا  ٢٠٠٥أكتوبر 
مواصـلة التعـاون مـع البلـدان     علـى  م حكومة بلده عن عزبيانه 

. وأدىل )١٨٤(األخرى من أجل بلورة رد شـامل علـى اإلرهـاب   
. ويف مجلـة مـا أورده   )١٨٥(الرئيس (رومانيا) ببيان باسم الس

  الس يف البيان أنه:

إلرهابيـــة املرتكبـــة بالقنابـــل يف بأشـــد عبـــارة اهلجمـــات اأدان   
بـايل، بإندونيســيا، الـيت وقعــت مــن    يف ٢٠٠٥تشـرين األول/أكتــوبر   ١

  جديد ضحيةً لعمل إرهايب شنيع؛

كــد أن مــرتكيب هــذه األعمــال، الــيت ال ميكــن الســكوت       أو  
عليها، ومدبريها ومموليها ورعاا ينبغـي أن يقـدموا إىل العدالـة، وحـث     

ــاون مـــع  ــيا يف   مجيـــع الـــدول علـــى أن تتعـ ــة إندونيسـ حكومـــة مجهوريـ
  الصدد؛  هذا

__________ 

 ٥(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٣املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٨٢(
  (اململكة املتحدة).

  .٩و  ٨ الصفحتاناملرجع نفسه،   )١٨٣(

)١٨٤(  S/PV.5274٣ ة، الصفح.  

)١٨٥(  S/PRST/2005/45.  
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ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل    كــد جمــددا أ أو   ن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        
إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     

  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

ضـرورة التصـدي بكافـة السـبل للتهديـدات      وأكد جمددا أيضا   
  حتيق بالسالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية.اليت 
  

 ٥٢٩٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١املعقودة يف 

 تشـــرين األول/ ٣١، املعقـــودة يف ٥٢٩٨يف اجللســـة   

ــوبر  ــم   ٢٠٠٥أكتـــ ــان باســـ ــا) ببيـــ ــرئيس (رومانيـــ ، أدىل الـــ
  ده الس يف البيان أنه:. ويف مجلة ما أور)١٨٦(الس

بشدة سلسلة التفجريات اليت حـدثت يف نيـودهلي، اهلنـد،    أدان   
، األمــــر الــــذي أدى إىل مقتــــل ٢٠٠٥تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٩يف 

ــاس، و   ــه لضــحايا  أعــرب وإصــابة أعــداد كــبرية مــن الن ــق عزائ عــن عمي
  أعمال اإلرهاب البغيضة هذه، وألسرهم وللهند شعبا وحكومة؛

ــى و   ــف      شــدد عل ــو أعمــال العن ــة مرتكب ــدم للعدال ــة أن يق أمهي
املرعبة هذه ومنظموها ومن يقدمون هلا التمويل والرعاية، وحـث مجيـع   
  الدول على أن تتعاون تعاونا فعليا مع السلطات اهلندية يف هذا الصدد؛

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
ليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة   أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدو     

إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     
  مرتكبوها؛  وأينما ارتكبت، وأيا كان

وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب، وفقـا       
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
__________ 

)١٨٦(  S/PRST/2005/53.  

 ٥٣٠٣لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠يف  دةاملعقو

 تشــرين الثــاين/  ١٠املعقــودة يف  ،٥٣٠٣يف اجللســة   

ــوفمرب  ــل األردن  ٢٠٠٥ن ــل  ل، دعــي ممث لمشــاركة. وأعــاد ممث
بالتعـاون مـع الـس    بلـده  التأكيـد علـى التـزام    يف بيانه األردن 

وتعزيــز جهــوده الراميــة إىل مكافحــة اإلرهــاب وفقــاً للميثــاق   
ــرارين  . )١٨٧()٢٠٠٥( ١٦٢٤) و ٢٠٠١( ١٣٧٣وللقــــــــــــ

ــس     مث ــان باســم ال ــرئيس (االحتــاد الروســي) ببي . )١٨٨(أدىل ال
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

بأشـــد العبــارات الــتفجريات اإلرهابيــة الــيت حــدثت يف      أدان   
  ؛٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٩عمان يف 

ــرب و   ــذه     أعـ ــحايا هـ ــع ضـ ــاطف مـ ــاعر التعـ ــق مشـ ــن أعمـ عـ
  اهلجمات وأصدق التعازي ألسرهم ولألردن حكومة وشعبا؛

جمددا أن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ميثـل واحـدا   أكد و  
وأكـد أيضـا   من أخطر التهديدات الـيت تواجـه السـلم واألمـن الـدوليني،      

  ضرورة التصدي هلذه التهديدات بكافة السبل؛

وفقـا  وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب،      
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
 ٥٣٣٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢١املعقودة يف 

 كـــانون األول/ ٢١، املعقـــودة يف ٥٣٣٨يف اجللســـة   

، وجه الرئيس (اململكة املتحدة) انتبـاه الـس   ٢٠٠٥ديسمرب 
موجهـة   ٢٠٠٥كانون األول/ديسـمرب   ١٥إىل رسالة مؤرخة 
__________ 

)١٨٧(  S/PV.5303 ٣، الصفحة. 

)١٨٨(  S/PRST/2005/55.  
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. مث )١٨٩(إىل رئيس الس مـن رئيسـة جلنـة مكافحـة اإلرهـاب     
. ويف مجلــة مــا أورده الــس يف  )١٩٠(أدىل ببيــان باســم الــس 

  البيان أنه:

ــع         ــررت، بالتشــاور م ــاب ق ــة مكافحــة اإلره ــأن جلن رحــب ب
ــة  ــام، أن تعلـــــن أن املديريـــ ــة   األمـــــني العـــ ــة مكافحـــ ــة للجنـــ التنفيذيـــ

ــاب ــاهزة ملزاو اإلرهـ ــبحت جـ ــة أأصـ ــطتها يف لـ ــانون األول/ ١٥نشـ  كـ

  ؛٢٠٠٥  ديسمرب

ــة    اشــأو   ــة جلن ــة تنبثــق مــن والي ــة التنفيذي ــة املديري ر إىل أن والي
كـد جمـددا أن اللجنـة هـي وحـدها املسـؤولة عـن        أمكافحة اإلرهـاب، و 

  توفري التوجيه يف جمال السياسات العامة للمديرية التنفيذية؛

نـــة مكافحـــة عـــن اتفاقـــه مـــع األمـــني العـــام ومـــع جلأعـــرب و  
ــة    ــة للمديريـ ــيح تسلســـل التبعيـــة اإلداريـ اإلرهـــاب علـــى ضـــرورة توضـ

ــرار    ــة، يف إطــار أحكــام الق ــادرة  ٢٠٠٤( ١٥٣٥التنفيذي )، ورحــب مبب
  األمني العام يف هذا الصدد؛  

 ١٦٢٤ورحب بإدمـاج مسـألة تنفيـذ الـدول األعضـاء للقـرار         

  ) يف عمل جلنة مكافحة اإلرهاب.٢٠٠٥(
  

 ٥٤٢٤لســة اجلالــرئيس يف  بــه البيــان الــذي أدىل   

  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥املعقودة يف 

ــان/أبريل  ٢٥، املعقــــودة يف ٥٤٢٤يف اجللســــة    نيســ
لمشـاركة. وأدىل الـرئيس (الصـني)    ل، دعي ممثل مصـر  ٢٠٠٦

. ويف مجلــــة مـــا أورده الــــس يف  )١٩١(ببيـــان باســــم الـــس  
  أنه:  البيان

__________ 

)١٨٩(  S/2005/800    ــا تقريــر جلنــة مكافحــة اإلرهــاب إىل الــيت أحيــل
ــة       ــه يف إطــار استعراضــه الشــامل للمديري ــس لكــي ينظــر في ال

  التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.

)١٩٠(  S/PRST/2005/64.  

)١٩١(  S/PRST/2006/18. 

الــيت وقعــت يف    ن بــأقوى العبــارات الــتفجريات اإلرهابيــة   أدا  
  ؛٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٤دهب، مصر، يف 

كد ضرورة تقدمي مـرتكيب أعمـال العنـف هـذه الـيت ال ميكـن       أو  
ــع      ــة، وحــث مجي ــا ورعاــا إىل العدال التســامح معهــا، ومنظميهــا ومموليه
الدول على أن تتعـاون مـع حكومـة مصـر يف هـذا الصـدد، وأن تقـدم هلـا         

  الدعم واملساعدة حسب االقتضاء.

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        
إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     

  مرتكبوها؛  وأينما ارتكبت، وأيا كان

 كــد مــن جديــد كــذلك ضــرورة التصــدي جبميــع الوســائل، أو  
ووفقا مليثاق األمم املتحدة، للمخاطر اليت دد السالم واألمـن الـدوليني   

  بسبب األعمال اإلرهابية.
  

املعقـودة   ٥٤٤٦املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٦أيار/مايو   ٣٠يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٤٦يف اجللســــ ــايو  ٣٠، املعقــــ أيار/مــــ
، استمع الـس ألول مـرة إىل إحاطـات مشـتركة مـن      ٢٠٠٦
) بشـأن  ١٩٩٩( ١٢٦٧ء اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار     رؤسا

تنظــيم القاعــدة وحركــة الطالبــان، وجلنــة مكافحــة اإلرهــاب،  
). وأدىل ٢٠٠٤( ١٥٤٠واللجنــــة املنشــــأة عمــــال بــــالقرار    

ــس   ــات معظــم أعضــاء ال ــن النمســا    )١٩٢(ببيان ــو كــل م وممثل
ــا،     ــه)، وكوبـ ــبة إليـ ــدان املنتسـ ــاد األورويب والبلـ ــم االحتـ (باسـ

ــتاين،    ومجهو ــرائيل، وليختنشــ ــالمية، وإســ ــران اإلســ ــة إيــ ريــ
ــا     ــورية، وأوكرانيـــ ــة الســـ ــة العربيـــ ــرا، واجلمهوريـــ وسويســـ

__________ 

ــتني وســلوفاكيا إحــاطتني إىل الــس بصــفة        )١٩٢( ــدم ممــثال األرجن ق
) ١٩٩٩( ١٢٦٧ألول رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار     ا

)، ٢٠٠٤( ١٥٤٠والثـاين رئــيس اللجنــة املنشـأة عمــال بــالقرار   
  ولكنهما مل يدليا بأي بيان بصفتهما ممثلني لبلديهما.
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ــا ــدوفا)،     (أيضـ ــة مولـ ــا ومجهوريـ ــان وجورجيـ ــم أذربيجـ باسـ
  البوليفارية). - وفرتويال (مجهورية

 ١٢٦٧وقــدم رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار         

خـالل األشـهر   عن أعمال اللجنـة  يف إحاطته تقريرا ) ١٩٩٩(
الثالثــة املاضــية وذكــر أن حتســني نوعيــة القائمــة يعــد أحــد         

عـن الزيـارات الـيت قـام ـا      إفـادة أيضـا   قدم وأولويات اللجنة. 
إىل قطــر والــيمن واململكــة العربيــة الســعودية عمــال بــالقرار        

) وعن الزيارات اليت قام ا فريـق الرصـد إىل   ٢٠٠٥( ١٦١٧
شــة املســائل ذات الصــلة بالتنفيــذ  أفريقيــا وآســيا وأوروبــا ملناق 

ــاد      ــد إىل إيف ــدول مــن جدي ــال لنظــام اجلــزاءات. ودعــا ال الفع
ممثلني حلضور أحد اجتماعات اللجنة لالطالع علـى املشـاكل   
اليت قـد تواجـه الـدول يف التعامـل مـع تنفيـذ اجلـزاءات، وأفـاد         
بــأن جمموعــة مــن الــدول قــد اغتنمــت هــذه الفرصــة بالفعــل.    

ضــا مــذكرتني شــفويتني وجهتــهما اللجنــة وتنــاول بإســهاب أي
إىل الـــدول ـــدف تعزيـــز جهـــود التنفيـــذ الـــيت تبـــذهلا، ومهـــا  

ــدمتا إيضــاحات يف   ــذكرتان ق ــن     م ــتثناءات م ــق باالس ــا يتعل م
جتميــد األصــول وإجــراءات رفــع أمســاء املتــوفني مــن القائمــة.    
ــن       ــا م ــة مهني ــق الرصــد يواصــل مســاعدة اللجن وذكــر أن فري

إلدخــال مزيــد مــن التحســينات علــى  خــالل تقــدمي اقتراحــات
ــة      ــات الدوليـ ــع املنظمـ ــه مـ ــد عالقاتـ ــدة وتوطيـ ــة املوحـ القائمـ
واإلقليمية املعنية وهيئـات األمـم املتحـدة األخـرى، مبـا يشـمل       
تنســيق خطــط الســفر اخلاصــة بــه مــع املديريــة التنفيذيــة للجنــة 

مـا يتعلـق باألعمـال املقبلـة، أعلـن أن       مكافحة اإلرهـاب. ويف 
قوم جبملــة أمــور، منــها تنقــيح اإلجــراءات املتعلقــة   اللجنــة ســت

ــل    ــا ستواصـ ــها، وأـ ــا منـ ــة ورفعهـ ــاء يف القائمـ ــإدراج األمسـ بـ
مناقشـــة ســـبل تعزيـــز التعـــاون مـــع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب  

  .  )١٩٣()٢٠٠٤( ١٥٤٠واللجنة املنشأة عمال بالقرار 
__________ 

)١٩٣(  S/PV.5446 ٦-٢، الصفحات. 

فقـــد أحاطـــت رئيســـة جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب أمــا    
طة الــيت اضــطلعت ــا اللجنــة منــذ  بشــأن األنشــعلمــا الــس 

ــرة   ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ــة لفت ــامج عمــل اللجن ، وعرضــت برن
ــة يف   ــة املنتهيـ ــهر الثالثـ ــه  ٣٠األشـ . ويف ٢٠٠٦حزيران/يونيـ

إشارة إىل شواغل الدول بشأن كثرة طلبات اإلبالغ، ذكـرت  
أن اللجنة تواصـل مناقشـة كيفيـة تعزيـز التعـاون مـع اللجنـتني        

لق بتنقيح نظام اإلبالغ. وشـددت علـى أن   ما يتع األخريني يف
تلــك التقــارير ال غــىن عنــها وأــا أرســت أساســا متينــا لعمــل   
اللجنة يف تقدمي املشـورة واملسـاعدة للـدول يف تنفيـذها للقـرار      

ــار أداة   ٢٠٠١( ١٣٧٣ ــا اختبـ ــري حاليـ ــه جيـ ــادت بأنـ ). وأفـ
حتليلية لرصد مدى تنفيذ الدول اللتزاماـا، وذكـرت أن هـذه    

ة استحدثت أيضـا لتخفيـف عـبء اإلبـالغ علـى الـدول.       األدا
ــا مــن حتســني      ــة تشــكل جــزءا هام ــارات القطري ــزال الزي وال ت
ــها        ــة عالقت ــدت اللجن ــد وط ــدول األعضــاء، وق ــع ال احلــوار م
بالعديـــد مـــن املنظمـــات األفريقيـــة اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة  
وباجلماعــة الكاريبيــة ومبنتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ. وأشــارت 

 اجلهــود املتضــافرة الــيت يبــذهلا منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ   إىل
واجلهــات املاحنــة لكفالــة أن تقــدم الــدول األعضــاء يف املنتــدى 
تقاريرهــا يف املوعــد احملــدد، وقالــت إــا تعتــرب هــذا النــوع مــن 
التعــاون اإلقليمــي مثمــرا للغايــة، وأعربــت عــن أملــها يف أن       

  .  )١٩٤(تستلهم املناطق األخرى ذلك التعاون

ــالقرار       ــة املنشــأة عمــال ب ــيس اللجن  ١٥٤٠وأشــار رئ

ــل جملــس    ٢٠٠٤( ــذل جهــود مســتمرة مــن قب ) إىل ضــرورة ب
األمن لرصد ودعم جهود مجيع الدول الرامية إىل تنفيذ القـرار  
ــرة      ــة لفت ــة اللجن ــد مــدد والي ــذا تامــا، وذكــر أن الــس ق تنفي

. وقــــال إن اللجنــــة ٢٠٠٨نيســــان/أبريل  ٢٧ســـنتني لغايــــة  
كز علـــى تيســـري عمليـــة اإلبـــالغ واالضـــطالع بأنشـــطة  ســـتر

__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٤(
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اتصاالت لتشجيع الـدول علـى تقـدمي تقاريرهـا وتنفيـذ القـرار       
ــة ستواصــل عــرب خربائهــا   ٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــن أن اللجن ). وأعل

العمل كمركز لتبادل املعلومات، مبا يف ذلـك عـن طريـق مجـع     
ــة    ــة املتعلقــة باملســألة. وأعلــن أيضــا أن اللجن  املعلومــات احلديث
ســتدعو الــدول الــيت تقــدم املســاعدة والــدول الــيت تطلبــها إىل   
اختــاذ ــج اســتباقي علــى أســاس ثنــائي، مبــا يف ذلــك اســتغالل  
العروض اليت تأيت من املنظمات الدولية، بغية اإلسـهام يف بنـاء   

  .)١٩٥(القدرات

ــد الــذي مي    ــالنظر إىل خطــورة التهدي اإلرهــاب، ثلــه وب
ــتراتيجية   ــع اسـ ــون إىل وضـ ــا ممثلـ ــة  دعـ ــاملة ملكافحـ ــة شـ عامليـ

اإلرهـاب علـى حنـو مـا اقترحــه األمـني العـام مـؤخرا. ورحبــوا        
بالعمــــل الــــذي اضــــطلعت بــــه اللجــــان حــــىت اآلن وأيــــدوا  

  األولويات املستقبلية اليت حددها رؤساؤها.

ــدة       ويف   ــة بتنظــيم القاع ــة املعني ــل اللجن ــق بعم ــا يتعل م
ـا   قامـت وحركة الطالبان، رحب متكلمـون بالزيـارات الـيت    

ووصفوها بأا مثمرة ومشـجعة وأعـادوا التأكيـد علـى     اللجنة 
ضرورة معاجلة مسألة مراعاة اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة يف    
إدراج أمساء األفراد والكيانات يف القائمة ورفعها منـها. ودعـا   
املتكلمون عمومـا إىل كفالـة مشـروعية عملـييت إدراج األمسـاء      

مـا يتعلـق بضـمانات     افيتهما. ويفيف القائمة ورفعها منها وشف
اإلجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة ومبســـألة شـــطب األمســـاء مـــن  
القائمة، ذكرت ممثلة الدامنرك الس باالقتراح الـذي سـبق أن   
قدمتـه إلنشـاء آليـة اســتعراض مسـتقلة يف شـكل أمـني مظــامل،       
ميكـــن للمـــدرجني يف قائمـــة اللجنـــة مـــن أفـــراد وكيانـــات أن 

شرة، كما ميكن أن تقدم هـذه اآلليـة توصـيات    يصلوا إليها مبا
. واقتـرح ممثـل فرنسـا    )١٩٦(مستقلة إىل اللجنة لكـي تنظـر فيهـا   

__________ 

  .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٥(

)١٩٦(  S/PV.5446١٠و  ٩تان ، الصفح. 

إنشاء مركز تنسيقي ضمن األمانة العامة يتلقى مباشـرة قـوائم   
باألمساء اليت يطلب أصـحاا رفـع أمسـائهم منـها أو اسـتثناءهم      

ن منــها. واعتــرب أن إنشــاء مركــز تنســيقي واحــد ملختلــف جلــا  
  .)١٩٧(“أكثر مناال ومنوذجية”اجلزاءات سيجعل اإلجراءات 

ــن       ــال مـ ــروري االنتقـ ــن الضـ ــر إن مـ ــل قطـ ــال ممثـ وقـ
 )١٩٨(اجلــــزاءات الشــــاملة إىل اجلــــزاءات احملــــددة األهــــداف    

تلــك اجلــزاءات ليســت سياســية فحســب، ولكنــها أداة       وإن
قانونيـــة أيضـــا جيـــب أن يراعـــي جملـــس األمـــن فيهـــا حقـــوق   

ثل سويسرا االستنتاجات والتوصـيات  . وعرض مم)١٩٩(اإلنسان
الرئيسية الواردة يف تقرير كانت حكومة بلده، باالشـتراك مـع   
أملانيا والسويد، قد طلبت إعداده بشأن تعزيز تنفيـذ اجلـزاءات   

املتعلقــة مبراعــاة اإلجــراءات  احملــددة األهــداف بتلبيــة الشــواغل
ها أن . وخلص التقرير إىل مجلة أمور، من)٢٠٠(القانونية الواجبة

على الرغم من التحسينات اليت أُدخلت علـى التـدابري اجلزائيـة    
على مر السنني، فإنه ال تزال توجد عيوب فيما يتعلق بـإدراج  
األمســاء يف القــوائم ورفعهــا منــها، وإخطــار األفــراد واهليئــات،  
ــة، وأن تلــك       ــبل إنصــاف فعال ــاس س ــيما احلــق يف التم وال س

ة حلمايـة حقـوق اإلنسـان.    العيوب قد تنتهك املبادئ األساسـي 
واقترح ممثل سويسرا معاجلة تلك املسائل تدرجييا، بدءا بـأكثر  
ــك املســائل وضــع      املســائل إحلاحــا. وتشــمل ســبل معاجلــة تل

لعمليــات  معــايري لبيانــات القضــايا، وإجــراء اســتعراض دوري  
إداري لتنــاول كــل  اإلدراج يف القـوائم، وتعــيني مركــز تنسـيق  

__________ 

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٧(

مزيد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف      لحصول على ل  )١٩٨(
هذه اجللسة، انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفـرع       

  .من امليثاق ٣٩ما يتعلق باملادة  باء، يف

)١٩٩(  S/PV.5446١٧ ة، الصفح.  

  .A/60/887-S/2006/331انظر   )٢٠٠(
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ــال  واالســتثناءات، وإبــالغ  رفع مــن القــوائمالطلبــات املتعلقــة ب
  .)٢٠١(املستهدفني بإدراجهم يف القوائم

مــا يتعلــق بعمــل اللجنـــة املنشــأة عمــال بـــالقرار       ويف  
)، رحـــــب املتكلمـــــون بتمديـــــد واليتــــــها    ٢٠٠٤( ١٥٤٠

وجـوب  وبأنشطة االتصال اليت تعكف على ختطيطها. وارتأوا 
  تعزيز نظام رصد انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويف إشارة إىل عمل جلنة مكافحـة اإلرهـاب، رحبـت      
وفود بأداة التقييم املبدئي اجلديدة وأعربت عـن تقـديرها لبـدء    
ــذ      ــن تنفيـ ــدول عـ ــالغ الـ ــن إبـ ــا مـ ــل تركيزهـ ــة يف حتويـ اللجنـ

  اجلزاءات إىل احلوار الفعال مع الدول.

إىل مواصــلة تعزيــز التعــاون   املــتكلمني  ودعــا معظــم    
ذكــر ألن ذلــك مــن شــأنه، حســبما بــني اللجــان الــثالث  فيمــا

ممثل غانا، أن يعزز اجلهود اليت يبذهلا اتمـع الـدويل للتصـدي    
. واقتــرح ممثــل اليابــان )٢٠٢(“لطـابع اإلرهــاب الــدائم التطـور  ”

توحيد زيارات اللجـان إىل الـدول األعضـاء. وقـال إن ترشـيد      
الزيـــارات لـــن يســـاعد يف ختفيـــف العـــبء علـــى الـــدول الـــيت 

سيؤدي أيضـاً إىل إقامـة عالقـة     فحسب، وإمنازيارا ستجري 
. وقالــت ممثلــة )٢٠٣(تعاونيــة معــززة بــني اللجــان وتلــك الــدول 

أن تــتكلم بصــوت واحــد جيــب الواليــات املتحــدة إن اللجــان 
لكي تنجح يف جهودها الرامية إىل مكافحة اإلرهاب، وللقيـام  
ــة ملكافحــة اإلرهــاب     ــة التنفيذي ــد أن تقــوم املديري ــذلك، ال ب ب

ــ ــارات املشــتركة أو علــى    وفري ــد مــن الزي ــابع مبزي ق الرصــد الت
__________ 

)٢٠١(  S/PV.5446٣٦و  ٣٥تان ، الصفح.  

  .٢١ ةاملرجع نفسه، الصفح  )٢٠٢(

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٣(

األقل بتنسيق زياراما وبتبادل املعلومات عن تلك الزيـارات،  
  .)٢٠٤(كما ال بد أن ينسقا أعمال املتابعة

ــدفا         ــا ه ــيت أســهبت بشــأن كو ــود ال ــني الوف ــن ب وم
 - لألعمال اإلرهابية، امت ممثلتـا كوبـا وفرتويـال (مجهوريـة    

ــة ــال   البوليفاريـ ــرتكيب األعمـ ــاعدة مـ ــدة مبسـ ــات املتحـ ) الواليـ
اإلرهابية على اإلفالت من العقاب، وذلك بتوفري املالذ اآلمـن  
لألشخاص الذين وجِهـت هلـم اامـات يف بلـديهما بارتكـاب      

. واـــم ممثـــل إســـرائيل مجهوريـــة إيـــران  )٢٠٥(أعمـــال إرهابيـــة
ملـالذ  اإلسالمية واجلمهورية العربية السـورية بتـوفري التمويـل وا   

ــن للمنظمـــــات الـــــيت ترتكـــــب أعمـــــاال إرهابيـــــة يف       اآلمـــ
. أما ممثال مجهورية إيـران اإلسـالمية واجلمهوريـة    )٢٠٦(إسرائيل

العربيــة الســورية، فــذكرا أن املنطقــة العربيــة تعــاين كلــها مــن    
  .)٢٠٧(الذي متارسه إسرائيل“ إرهاب الدولة”اإلرهاب ومن 

  
 ٥٤٧٧لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٧٧يف اجللسـ ــه  ٢٩، املعقـ حزيران/يونيـ
. ويف )٢٠٨(، أدىل الرئيس (الدامنرك) ببيان باسـم الـس  ٢٠٠٦

  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ــرب    ــروع ألعضـــاء البعثـــة      أعـ ــه البـــالغ للقتـــل املـ عـــن جزعـ
  الدبلوماسية الروسية يف العراق؛

__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٤(

(فرتويـال،   ٤٤ ة(كوبـا)؛ والصـفح   ٣٦ ةاملرجع نفسه، الصـفح   )٢٠٥(
  البوليفارية). -مجهورية 

  .٤٠ة املرجع نفسه، الصفح  )٢٠٦(

(اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية)؛  ٤٦، الصـــفحة املرجـــع نفســـه  )٢٠٧(
  (مجهورية إيران اإلسالمية). ٤٨والصفحة 

)٢٠٨(  S/PRST/2006/29.  
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بأشـد العبـارات هـذه اجلرميـة الـيت ارتكبـها اإلرهــابيون،        نادأو  
عرب عـن عميـق مواسـاته وتعازيـه ألسـر املتـوفني ولشـعب وحكومـة         أو

  االحتاد الروسي؛

كد أنه ما من سبب ميكن أن يـربر أي أعمـال إرهابيـة مثـل     أو  
هــذه اجلرميــة ومثــل اهلجمــات الــيت ارتكبــها اإلرهــابيون يف الســابق ضــد 

كـد مـن جديـد عزمـه القـوي علـى مكافحـة        أجانـب، و الدبلوماسيني األ
  اإلرهاب؛

وحث مجيع الدول علـى أن تتعـاون تعاونـا نشـطا مـع اجلهـود         
الراميــة إىل تعقــب مــرتكيب هــذه األعمــال الوحشــية ومنظميهــا ورعاــا   

  وتقدميهم إىل العدالة؛

ــا و   ــهوض     دع ــراق يف الن ــة الع ــم حكوم ــدويل إىل دع ــع ال اتم
  ري احلماية ألعضاء السلك الدبلوماسي يف العراق؛مبسؤولياا عن توف

وشدد على أمهية اجلهود املتواصلة الـيت تبـذهلا حكومـة العـراق       
مكافحـــة اإلرهـــاب وحتســـني األمـــن     والقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات يف  

  العراق؛  يف

  الوطين؛  حبكومة العراق لبدئها خطة املصاحلة واحلوار أشادو  

ــر أو   ــتقالل العــــ ــيادته ووحدتــــــه ق واكــــــد جمــــــددا اســــ ســــ
  اإلقليمية.  وسالمته

  
 ٥٤٨٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ١٢، املعقــــــودة يف ٥٤٨٤يف اجللســــــة   
لمشـاركة. مث أدىل الـرئيس (فرنسـا)    ل، دعي ممثل اهلند ٢٠٠٦

 . ويف مجلــــة مـــا أورده الــــس يف )٢٠٩(ببيـــان باســــم الـــس  
  أنه:  البيان

ــارة سلســلة اهلجمــات بالقنابــل الــيت وقعــت يف   أدان    بأشــد عب
ــها اهل   ــد، ومن ــاطق يف اهلن ــدة من ــاي يف    ع ــه مومب ــذي تعرضــت ل جــوم ال

__________ 

)٢٠٩(  S/PRST/2006/30.  

ــه  ١١ ــذي تســبب يف مصــرع وإصــابة الكــثريين؛   ٢٠٠٦متوز/يولي ، وال
عـــن عميـــق تعاطفـــه وتقـــدم بتعازيـــه لضـــحايا هـــذه األعمـــال أعــرب  و

  م، وللهند حكومة وشعبا؛اإلرهابية الشائنة وأسره

وشــدد علــى ضــرورة تقــدمي منفــذي هــذه األعمــال اإلرهابيــة     
البغيضة ومنظميها ومموليها واحملرضني عليهـا إىل العدالـة، وحـث الـدول     

  كافة على التعاون اإلجيايب مع السلطات اهلندية يف هذا الشأن؛

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
ر ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة       أشد األخطـا 

إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     
  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب، وفقـا       
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
 ٥٦٠٠لســة اجلرئيس يف الــالــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠املعقودة يف 

كــــــــانون  ٢٠، املعقــــــــودة يف ٥٦٠٠يف اجللســــــــة   
، وجه الرئيس (قطـر) انتبـاه الـس إىل    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
موجهـة مـن    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٨رسالة مؤرخة 

ــاب   ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــة جلنـ ــم  )٢١٠(رئيسـ ــان باسـ . مث أدىل ببيـ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢١١(الس

كــد جمــددا أن اإلرهــاب يشــكِّل ديــدا مــن أشــد التهديــدات أ  
ــة هــي      ــة أعمــال إرهابي ــى الســالم واألمــن الــدوليني، وأن أي خطــورة عل

  أعمال إجرامية وليس هلا ما يربرها؛

__________ 

)٢١٠(  S/2006/989،   ـا  الـيت تقريــر جلنـة مكافحــة اإلرهــاب إىل  أحيــل
ــة       ــه يف إطــار استعراضــه الشــامل للمديري ــس لكــي ينظــر في ال

  ة اإلرهاب.التنفيذية للجنة مكافح

)٢١١(  S/PRST/2006/56.  
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ــدول     ــه ال ــات   أن وكــرر دعوت ــع االتفاقي ــا يف مجي تصــبح أطراف
تسـتفيد اسـتفادة كاملـة     الدولية املتعلقة باإلرهاب، وأنوالربوتوكوالت 

  والتوجيه؛  مما هو متاح من مصادر للمساعدة

وذكِّر الدول بأنه جيب عليهـا ضـمان امتثـال أيـة تـدابري تتخـذ         
ملكافحــة اإلرهــاب جلميــع التزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل، ال ســيما   

ني والقـــــانون نســـــان والالجـــــئالقـــــانون الـــــدويل املتعلـــــق حبقـــــوق اإل
  اإلنساين؛  الدويل

ــ   ــاالت املتخصصــة يف     اودع ــف اإلدارات والــربامج والوك خمتل
ــدة   ــم املتحـــ ــر األمـــ ــداف   يف إىل النظـــ ــق أهـــ ــعي لتحقيـــ ــة الســـ كيفيـــ

  اإلرهاب؛  مكافحة

وشـــجع جلنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب علـــى إبـــالغ الـــس بأيـــة   
  معلقة؛  ياقضا

ــة التن أو   ــة املديري ــة مكافحــة كــد أن والي ــة للجن اإلرهــاب  فيذي
  تنبثق من والية جلنة مكافحة اإلرهاب؛  إمنا

توصـية جلنـة مكافحـة اإلرهـاب املتعلقـة بتسلسـل التبعيـة        أيد و  
اإلداريــة للمديريـــة التنفيذيـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب حبيـــث تقـــدم املديريـــة  
ــا نصــف       ــها وتقاريره ــرامج عمل ــن اآلن فصــاعدا مشــاريع ب ــة م التنفيذي

  السنوية إىل اللجنة مباشرة.
  

) الــذي اختــذه جملــس األمــن ٢٠٠٦( ١٧٣٥القــرار   

 كـــانون األول/ ٢٢ة يف املعقـــود ٥٦٠٩يف جلســـته 

  ٢٠٠٦ديسمرب 

 كـــانون األول/ ٢٢، املعقـــودة يف ٥٦٠٩يف اجللســـة   

، اليت أدىل فيها ممثل قطر ببيـان، وجـه الـرئيس    ٢٠٠٦ديسمرب 
(قطـــر) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن االحتـــاد  

مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، وبـــريو، وألرجنـــتني، اوالروســـي، 
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا وفرنســا، والــدامنرك، وســلوفاكيا، و

ــدا الشــمالية،    ــى وأيرلن ــة،   والعظم ــات املتحــدة األمريكي الوالي

ــان، و ــانوالياب . مث طُــرِح مشــروع القــرار للتصــويت  )٢١٢(اليون
قـرر  )، الذي ٢٠٠٦( ١٧٣٥واعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

به الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       
  :ما يلي أمور منها

ــة املفروضــة ســابقا         ــدابري التالي ــدول الت ــع ال ــرر أن تتخــذ مجي ق
(ج)  ٨) والفقــرة ١٩٩٩( ١٢٦٧  (ب) مــن القــرار   ٤مبوجــب الفقــرة  
مـــــــن القـــــــرار  ٢ و ١) والفقـــــــرتني ٢٠٠٠( ١٣٣٣مــــــن القـــــــرار  

الدن  يتعلــــق بتنظــــيم القاعــــدة وأســــامة بــــن  مــــا ) يف٢٠٠٢( ١٣٩٠  
وحركة طالبان وسائر من يـرتبط ـم مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات       

  وكيانات؛

مــــن القــــرار  ١٧ل وفقــــا للفقــــرة قــــرر أن تتصــــرف الــــدوو  
عنـد اقتـراح    ) ٢٠٠٥( ١٦١٧مـن القـرار    ٤) والفقرة ٢٠٠٤( ١٥٢٦

إلدراجهـا يف  ) ١٩٩٩( ١٢٦٧أمساء على اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    
القائمـة املوحــدة، وأن تقــدم بيــان حالــة؛ وأن يتضــمن بيــان احلالــة أكــرب  
ــا         ــوم عليه ــيت يق ــن األســاس أو األســس ال ــن التفاصــيل ع ــدر ممكــن م ق

  يف القائمة؛ اإلدراج 

قرر أن تواصل اللجنـة وضـع مبـادئ توجيهيـة بشـأن شـطب       و  
ــن القائمــة املوحــدة واعتمــاد هــذه      ــات م ــراد والكيان ــادئ  أمســاء األف املب

  وتطبيقها؛

ــة عمــال     و   ــة يف اإلشــعارات املقدم ــرة نظــر اللجن ــد فت ــرر متدي ق
ــالفقرة  ــرار   ١ب ــن الق ــن ٢٠٠٢( ١٤٥٢(أ) م ــة   ٤٨) م ــاعة إىل ثالث س

  أيام عمل؛

قرر، من أجل مساعدة اللجنة يف تنفيذ واليتها، متديد واليـة  و  
ألمـني  يوجد مقـره يف نيويـورك، والـذي عينـه ا     فريق الرصد احلايل الذي 

إضـــافية  )، لفتـــرة ٢٠٠٥( ١٦١٧مـــن القـــرار  ٢٠العـــام وفقـــا للفقـــرة 
  مدا مثانية عشر شهرا.

عن قلقه إزاء تعـيني أعضـاء   يف بيانه وأعرب ممثل قطر   
ــرار يتعــدى ويتجــاوز املمارســات     ــائال إن الق ــق الرصــد، ق فري

__________ 

)٢١٢(  S/2006/1013.  
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الراسخة وقواعد وإجراءات األمم املتحدة، كما يتجاوز أيضـا  
ــرار   ســلطة وصــالحيا  ت جلــان اجلــزاءات. وشــدد علــى أن الق

ــي أن      ــيت ينبغ ــاون ال يتجاهــل أســاليب احلــوار والتشــاور والتع
حتكــم اختيــار األعضــاء. وقــال إن بعــض العناصــر املهيمنــة يف   
ــق ال تتحلــى باملهنيــة والشــفافية املطلــوبتني، وأن بعــض       الفري
أساليب عمل الفريق تسيء إىل دول وديانات بعينها. واختـتم  

قائال إن القرار ال ينبغي أن يشكل سابقة يعتمـد عليهـا    كالمه
  .)٢١٣(يف تعيني خرباء يف أفرقة الرصد التابعة للجان اجلزاءات

  
 ٥٦٥٩لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٢املعقودة يف 

نيســـــان/أبريل  ١٢املعقـــــودة يف  ٥٦٥٩يف اجللســـــة   
ــر   ٢٠٠٧ ــي ممثــــل اجلزائــ مشــــاركة. وأدىل الــــرئيس  لل، دعــ

. ويف مجلـة مـا أورده   )٢١٤((اململكة املتحدة) ببيان باسم الس
  الس يف البيان أنه:  

ــا يف    أدان    ــذين وقع ــارات اهلجــومني االنتحــاريني الل بأشــد العب
ــمة يف  ــر العاصــ ــان/أبريل  ١١اجلزائــ ــببا يف ٢٠٠٧نيســ ــذين تســ ، واللــ

ــق تعاطفــ  أمصــرع وإصــابة الكــثريين؛ و   ــن عمي ــه  عــرب ع ــدم تعازي ه وق
ــال اإلرهابيــــة    ــذه األعمــ ــحايا هــ ــرهم، وللجزائــــر    لضــ ــائنة وأســ الشــ

  وشعبا؛  حكومة

وشــدد علــى ضــرورة تقــدمي منفِّــذي هــذه األعمــال اإلرهابيــة     
البغيضة ومنظِّميهـا ومموليهـا ومـدبريها إىل العدالـة، وحـث الـدول كافـة        

  ؛على التعاون اإلجيايب مع السلطات اجلزائرية يف هذا الشأن

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        
إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     

  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

__________ 

)٢١٣(  S/PV.5609 ٢، الصفحة.  

)٢١٤(  S/PRST/2007/10.  

رهـاب، وفقـا   وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإل    
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
 ٥٦٦٢لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٣املعقودة يف 

ــان/أبريل  ١٣، املعقــــودة يف ٥٦٦٢يف اجللســــة    نيســ
ــم   ٢٠٠٧ ــان باســـ ــدة) ببيـــ ــة املتحـــ ــرئيس (اململكـــ ، أدىل الـــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢١٥(الس

ن بأشد العبارات اهلجوم اإلرهـايب الـذي حـدث يف العـراق     ادأ  
عن عميـق تعاطفـه   وأعرب واستهدف جملس النواب املنتخب دميقراطيا. 

اد أســرهم، وخــالص تعازيــه لضــحايا هــذا العمــل اإلرهــايب الشــائن وأفــر
  ؛ولباكستان حكومة وشعبا

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
ر ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة       أشد األخطـا 

إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     
  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

يــد اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز احلــوار الــوطين، واملصــاحلة،       أو  
والسـالم واألمـن    واملشاركة السياسية على نطاق واسـع لكفالـة الوحـدة   

  واالستقرار يف العراق؛

كد من جديـد دعمـه املسـتمر لشـعب العـراق وحكومتـه يف       أو  
إعادة بناء بلدمها وإرسـاء أُسـس السـالم الـدائم والدميقراطيـة الدسـتورية       

  والتقدم االجتماعي واالقتصادي.
  

 ٥٧١٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧متوز/يوليه   ٩املعقودة يف 

ــه  ٩، املعقـــــــودة يف ٥٧١٤يف اجللســـــــة    متوز/يوليـــــ
لمشـاركة. وأدىل الـرئيس   ل، دعي ممثال إسبانيا والـيمن  ٢٠٠٧

__________ 

)٢١٥(  S/PRST/2007/11. 
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. ويف مجلـة مـا أورده الـس    )٢١٦((الصني) ببيان باسـم الـس  
  يف البيان أنه:

ن إدانة قاطعة االعتداءات اإلرهابية اليت حدثت يف مـأرب،  ادأ  
عــرب عــن عميــق تعاطفــه وتعازيــه  أ؛ و٢٠٠٧متوز/يوليــه  ٢الــيمن، يف 

  لضحايا هذه االعتداءات وأسرهم؛

ــذه       ــيت ارتكبـــت هـ ــات الـ ــدمي اجلهـ ــرورة تقـ ــى ضـ ــدد علـ وشـ
ــع        ــاون م ــى التع ــدول عل ــع ال ــة، وحــث مجي ــة إىل العدال األعمــال املروع

  حكومة اليمن يف هذا الصدد وتزويدها بالدعم واملساعدة؛

ظـاهره، يشـكل   كد جمـددا أن اإلرهـاب، جبميـع أشـكاله وم    أو  
ــدوليني، وأن أي     ــدات الــيت تواجــه األمــن والســلم ال أحــد أخطــر التهدي
عمــل إرهــايب هــو جرميــة وال مــربر لــه، بغــض النظــر عــن دوافعــه وعــن    

  مكانه ووقت ارتكابه ومرتكبه.
  

 ٥٧٣٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٧املعقودة يف 

أيلول/ســــبتمرب   ٧دة يف ، املعقــــو٥٧٣٨يف اجللســــة   
لمشاركة. وأدىل الرئيس (فرنسـا)  ل، دعي ممثل اجلزائر ٢٠٠٧

. ويف مجلــــة مـــا أورده الــــس يف  )٢١٧(ببيـــان باســــم الـــس  
  أنه:  البيان

ــة     أدان    ــع يف باتن ــذي وق ــارات اهلجــوم اإلرهــايب ال ـــد العب بأشـ
، وتسـبب يف سـقوط العديـد مـن     ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٦(اجلزائر)، يف 

  قتلى واجلرحى؛ال

كــد ضــرورة حماكمــة مــرتكيب هــذا العمــل اإلرهــايب املنكــر، أو  
  ومنظميه ومموليه والذين يقفون وراءه؛

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        

__________ 

)٢١٦(  S/PRST/2007/26.  

)٢١٧(  S/PRST/2007/32.  

لنظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف ا
  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب، وفقـا       
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.  

  
 ٥٧٥٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٥دة يف املعقو

 ن األول/تشــــري ٥، املعقــــودة يف ٥٧٥٤يف اجللســــة   

لمشـاركة. وأدىل الـرئيس   ل، دعـي ممثـل بولنـدا    ٢٠٠٧أكتوبر 
. ويف مجلـة مـا أورده الـس يف    )٢١٨((غانا) ببيان باسم الـس 

  البيان أنه:

االعتداء الذي تعرض له يف بغداد السـفري البولنـدي لـدى    أدان   
ــراق يف  ــل     ٣الع ــوبر، وأدى إىل إصــابته جبــروح ومقت تشــرين األول/أكت

  آخرين؛  اد طاقم حراسته وجرح اثننيأحد أفر

ــه لضــحايا هــذا       أو   ــق تعاطفــه وخــالص تعازي ــرب عــن عمي ع
  االعتداء وأسرهم وحلكومة مجهورية بولندا؛

كد جمددا أن اإلرهـاب جبميـع أشـكاله ومظـاهره ميثـل أحـد       أو  
التهديــدات األشــد خطــرا علــى الســلم واألمــن الــدوليني، وأن أي عمــل 

جرامـي ال ميكـن تربيـره بصـرف النظـر      من أعمـال اإلرهـاب هـو عمـل إ    
  عن دوافعه ومكان ووقت ارتكابه ومرتكبيه؛

ضـرورة التصـدي بكافـة السـبل للتهديـدات      أيضا جمددا وأكد   
  اليت حتيق بالسالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية.

  
 ٥٧٦٤لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧كتوبر تشرين األول/أ ٢٢املعقودة يف 

 تشـــرين األول/ ٢٢، املعقـــودة يف ٥٧٦٤يف اجللســـة   

ممثـل باكسـتان للمشـاركة يف املناقشـة.     دعـى  ، ٢٠٠٧أكتوبر 
__________ 

)٢١٨(  S/PRST/2007/36.  
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ــس   ــم الـ ــان باسـ ــا) ببيـ ــرئيس (غانـ ــة )٢١٩(وأدىل الـ . ويف مجلـ
  أورده الس يف البيان أنه:  ما

بأشــــد العبــــارات اهلجمــــات بالقنابــــل الــــيت وقعــــت يف أدان   
 ٢٠٠٧تشــــرين األول/أكتــــوبر    ١٨بتــــاريخ  كراتشــــي، باكســــتان، 

عــن عميــق أعــرب ســقوط العديــد مــن القتلـى واجلرحــى، و يف وتسـببت  
تعاطفه مع ضحايا هذا العمل اإلرهايب الشائن وأسرهم، ومـع باكسـتان   

  هلم خالص تعازيه.وقدم حكومة وشعبا 

ضــرورة حماكمــة مــرتكيب هــذا العمــل اإلرهــايب املنكــر، أكــد و  
  الذين يقفون وراءه؛ومنظميه ومموليه و

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل    أكــد و   جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        
إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دوافعهـا، حيثمـا     

  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛  

ن يـتم التصـدي جبميـع الوسـائل     كد جمددا كذلك ضـرورة أ أو  
لألخطار اليت دد السلم واألمن الدوليني من جراء األعمـال اإلرهابيـة؛   
وذكّــر الــدول بــأن عليهــا أن تكفــل توافــق أي تــدابري تتخــذها ملكافحــة  

جــب القــانون الــدويل، اإلرهـاب مــع مجيــع االلتزامــات املترتبــة عليهــا مبو 
والالجـئني والقـانون اإلنسـاين    سيما القانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان     ال

  الدويل.
  

) الــذي اختــذه جملــس األمــن ٢٠٠٧( ١٧٨٧القــرار   

 كـــانون األول/ ١٠ة يف املعقـــود ٥٧٩٥يف جلســـته 

  ٢٠٠٧ديسمرب 

 كـــانون األول/ ١٠، املعقـــودة يف ٥٧٩٥يف اجللســـة   

، أدىل ممثال بنما وقطر ببيانني، ووجـه الـرئيس   ٢٠٠٧ديسمرب 
ــاه الــس  ــا) انتب ــرار مقــدم مــن االحتــاد    (إيطالي إىل مشــروع ق

ــا، وبلجيكــا، وبنمــا، وســلوفاكيا، وفرنســا،    الروســي، وإيطالي
ــدا      ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــو، واململكـ والكونغـ

__________ 

)٢١٩(  S/PRST/2007/39.  

ــمالية، والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة    . ثُـــم طُـــرح  )٢٢٠(الشـ
ــرار     مشــروع القــرار للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع بوصــفه الق

 الـــس مجلــة أمـــور منـــها بــه  ي قـــرر )، الــذ ٢٠٠٧( ١٧٨٧
  :يلي  ما

مـن القـرار    ٢قرر أن ميدد الفترة األولية املشار إليها يف الفقـرة    
  ؛٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١) حىت ٢٠٠٤( ١٥٣٥

طلب إىل املدير التنفيـذي للمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة      و  
اإلرهــاب أن يوصـــي، يف غضــون ســـتني يومــا مـــن اختــاذ هـــذا القـــرار     

اور مــع أعضــاء جملــس األمــن، بــالتغيريات الــيت يــرى مــن املالئــم  وبالتشــ
مــن القـــرار   ٤إدخاهلــا علــى اخلطــة التنظيميــة املشــار إليهــا يف الفقــرة        

)، وأن يقدمها إىل جلنة مكافحـة اإلرهـاب لتنظـر فيهـا     ٢٠٠٤( ١٥٣٥
  .وتقرها قبل انتهاء املدة املشار إليها أعاله

ــل بنمــا     ــال ممث ــه وق ــرار إيف بيان رجــاء اســتعراض  إن ق
واليــة املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب قــرار مــربر  

  .)٢٢١(نظرا إىل تعيني املدير التنفيذي اجلديد مؤخرا

ورأى ممثـل قطــر أن الــس مل يعمــل بتعريــف واضــح    
لإلرهاب وأنه أخفق يف التعامل مع أسـبابه اجلذريـة. ولـذلك،    

لعمـل علـى إجيـاد    وللجانه املختصة المجلس لكرر دعوته فإنه 
هلـذه الظـاهرة وأسـباا اجلذريـة. وعـالوة علـى ذلـك،        تعريف 

شدد على ضـرورة النظـر جبديـة يف مسـتقبل املديريـة التنفيذيـة       
ــل       ــة العم ــة ضــمها إىل فرق ــاب وإمكاني ــة مكافحــة اإلره للجن
املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب بــالنظر إىل انعــدام  

ــيم جل   ــوازن يف تقي ــة والت ــة    الدق ــاب واملديري ــة مكافحــة اإلره ن
ــرار      ــذ الق ــدول األعضــاء لتنفي ــذهلا ال ــيت تب ــة للجهــود ال التنفيذي

ــارات إىل    ٢٠٠١( ١٣٧٣ ــوازن يف تنســيق الزي ) واخــتالل الت
ــوب   ــدان اجلن ــدان  بل ــة ببل ــة   مقارن الشــمال. ورأي أيضــا أن مث
__________ 

)٢٢٠(  S/2007/718. 

)٢٢١(  S/PV.5795٣و  ٢تان ، الصفح.  
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تركيـــزا خاصـــا علـــى املســـاعدة التقنيـــة الـــيت تقـــدمها بلـــدان   
م مبـــدى التــزام هـــذه البلــدان بأحكـــام   وعـــدم اهتمــا  الشــمال 

 ١٣٧٣القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف تنفيذ القـرار 

)٢٢٢()٢٠٠١(.  
  

 ٥٧٩٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه  بيــان ال  

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١ة يف املعقود

كــــــــانون  ١١، املعقــــــــودة يف ٥٧٩٨يف اجللســــــــة   
لمشـاركة. وأدىل  لر ، دعـي ممثـل اجلزائـ   ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

. ويف مجلـة مـا أورده   )٢٢٣(الرئيس (إيطاليا) ببيان باسـم الـس  
  الس يف البيان أنه:

ن بأشد هلجة اهلجـومني اإلرهـابيني اللـذين وقعـا يف اجلزائـر      ادأ  
قــرب احملكمــة العليــا ومكاتــب  ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب  ١١يــوم 

مـن القتلـى واجلرحـى،     سـقوط العديـد  يف األمم املتحدة، واللـذين تسـببا   
ــه مــع ضــحايا هــذا العمــل اإلرهــايب البشــع      أو ــق تعاطف عــرب عــن عمي

ــة؛ و     ــر شــعبا وحكوم ــه هلــم، وللجزائ ــدم تعازي عــرب عــن  أوأســرهم وق
عميق تعاطفه مع موظفي األمم املتحدة وأسرهم، الـذين كـانوا مـن بـني     

ــومني،    ــذين اهلجـ ــد هـ ــحايا أحـ ــم،  ضـ ــه هلـ ــدم تعازيـ ــه  وقـ ــدم تعازيـ وقـ
  ام؛الع  لألمني

كــد ضــرورة حماكمــة مــرتكيب هــذا العمــل اإلرهــايب املنكــر، أو  
  ومنظميه ومموليه والذين يقفون وراءه؛

ــع أشــكاله ومظــاهره يشــكل     أو   كــد جمــددا أن اإلرهــاب جبمي
أشد األخطـار ديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن أي أعمـال إرهابيـة        

__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٢(

)٢٢٣(  S/PRST/2007/45. 

افعهـا، حيثمـا   إمنا هي أعمال إجرامية ال مربر هلا، بصرف النظـر عـن دو  
  وأينما ارتكبت، وأيا كان مرتكبوها؛

كـد جمــددا أيضـا ضــرورة حماربـة األخطــار الـيت ــدد الســلم     أو  
  واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية وذلك بأي وسيلة؛

وكرر تأكيد عزمه على حماربة مجيـع أشـكال اإلرهـاب، وفقـا       
  ملسؤولياته مبوجب امليثاق.

  
 ٥٨١٦لســة اجلالــرئيس يف ىل بــه الــذي أدبيــان ال  

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٧ة يف املعقود

 كـــانون األول/ ٢٧، املعقـــودة يف ٥٨١٦يف اجللســـة   

ــمرب  ــاركة. وأدىل    ٢٠٠٧ديسـ ــتان للمشـ ــل باكسـ ــي ممثـ ، دعـ
الــرئيس (إيطاليــا) ببيــان باســم الــس. ويف مجلــة مــا أورده       

  :)٢٢٤(الس يف البيان أنه

اهلجــوم االنتحــاري اإلرهــايب الــذي شـــنه      أشــد اإلدانــة  أدان   
كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٧متطرفــــون يف روالبنــــدي، باكســــتان، يف 

ــو،    ٢٠٠٧ ــنظري بوت ــاة رئيســة وزراء باكســتان الســابقة، بي ــأودى حبي ، ف
عرب عن عميق تعاطفه مع ضـحايا هـذا   أوخلف العديد من املصابني، و

اكسـتان، وقـدم   العمل اإلرهايب الشنيع وأسرهم، ومع شعب وحكومة ب
  تعازيه؛  هلم خالص

ــا      أو   ــع الوســائل، وفق ــد ضــرورة التصــدي جبمي ــن جدي كــد م
مليثاق األمم املتحـدة، لألخطـار الـيت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني مـن         

ر الـدول بـأن عليهـا أن تكفـل توافـق أي      جراء األعمال اإلرهابية؛ وذكَّـ 
املترتبــة عليهــا تــدابري تتخــذها ملكافحــة اإلرهــاب مــع مجيــع االلتزامــات   

ســيما القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان      مبوجــب القــانون الــدويل، ال  
  والالجئني والقانون اإلنساين الدويل.

__________ 

)٢٢٤(  S/PRST/2007/50.  
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  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة - ٣٩

  
ــداوالت الــــيت أجريــــت يف     ــه  ١٤املــ حزيران/يونيــ

  )  ٤٩٩٠(اجللسة  ٢٠٠٤

ــة    ، املعقــــــودة يف ٤٩٩٠جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
ــه  ١٤ ــه   ٢٠٠٤حزيران/يوني ــس يف جــدول أعمال ، أدرج ال

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن محايـــة املـــدنيني يف حـــاالت الـــرتاع 
. واســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها وكيــل األمــني   )١(املســلح

العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ.    
س وعقــب هــذه اإلحاطــة، أدىل ببيانــات مجيــع أعضــاء الــ       

    .)٢(متكلما آخرين ٢٠  و

وأشــار األمــني العــام يف تقريــره إىل أن وكيــل األمــني     
العام للشؤون اإلنسانية عـرض علـى جملـس األمـن، يف كـانون      

نقــاط   ١٠برنــامج عمــل مؤلفــا مــن     ٢٠٠٣األول/ديســمرب 
بشــأن محايــة املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة. وتضــمن برنــامج 

ية الــواردة يف إطــار العمــل  العمــل العديــد مــن القضــايا الرئيســ 
األوســـع نطاقـــا الـــذي نصـــت عليـــه املـــذكرة املتعلقـــة حبمايـــة 

دثـــة منـــها يف املـــدنيني، الـــيت اعتمـــد جملـــس األمـــن نســـخة حم 
. ودرس التقريـر القضـايا   )٣(٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٥

القضايا اليت أمجلها برنامج العمل وحدد سبال معينة ميكن مـن  
ألمــني العــام، ضــمن نقــاط     خالهلــا حتســني األداء. والحــظ ا  

__________ 

  )١(  S/2004/431. 

سـتراليا ونيوزيلنـدا)،   أممثال األرجنتني وكنـدا (أيضـا بالنيابـة عـن       )٢(  
ـــــــندا، األورويب)، وأوغ وإكـــوادور، وأيرلنـــدا (باســـــــم االحتـــاد

ــا،    ــة الســورية، وجنــوب أفريقي ـــمهورية العربي ـــرانيا، واجلـــ وأوكـ
وسويسرا، وفيجي، وكوت ديفـوار، وكولومبيـا، وليختنشـتاين،    
وماليزيـــا، ومصـــر، واملكســـيك، وميامنـــار، والنـــرويج، ونيبـــال،  

 واليابان.

  )٣(  S/PRST/2003/27.املرفق ، 

ــن      ــرار جملــس األم ــه متشــيا مــع ق ) ٢٠٠٠( ١٢٩٦أخــرى، أن
ــات  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ١٩املــؤرخ  ، مت توســيع نطــاق والي

عمليــات حفــظ الســالم لــتمكني القــوات مــن احلمايــة البدنيــة   
ــال يف    ــو احلـ ــا هـ ــالتعرض للعنـــف، كمـ ــددين بـ ــدنيني املهـ للمـ

، وبعثــة )٤(اليونواليــات كــل مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف ســري 
ــو الدميقراطيــة     ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ، )٥(منظم

ــا   ــة األمــم املتحــدة يف ليربي ــة األمــم املتحــدة يف  )٦(وبعث ، وعملي
. )٨(، وعمليـــة األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي)٧(كـــوت ديفـــوار

ــدة يف     ــم املتحـ ــة األمـ ــل مـــن بعثـ ــات كـ ــان تضـــمني واليـ وكـ
لتقـــــدمي املســـــاعدة إىل ســـــرياليون، وبعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة 

ــراقيب     ،)٩(أفغانســتان ــة م ــات كــل مــن بعث وبعــد ذلــك يف والي
األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وبعثـة األمـم      
املتحدة يف ليربيا، وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا، وعمليـة األمـم   
ــدة يف كــــوت ديفــــوار، وعمليــــة األمــــم املتحــــدة يف       املتحــ

ــرت  ــرامج ل ع ســالح املقــاتلني وتســرحيهم وإعــادة   بورونــدي، ب
إدمـــاجهم؛ وتضـــمني تـــدابري حلمايـــة الالجـــئني والعائـــدين يف 
ــوار،       ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــرارات املتصــلة بعملي الق
وعمليــة األمــم املتحــدة يف بورونــدي أحــد العوامــل األساســية  
ــس      ــإن جمل ــك، ف ــى ذل ــة. وعــالوة عل ــة احتياجــات احلماي لتلبي

التأكيـــد يف قراراتـــه علـــى أن انتـــهاكات  األمـــن، مـــن خـــالل
حقوق اإلنسـان ومنـع وصـول املسـاعدات اإلنسـانية أمـر غـري        

__________ 

 ).١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   )٤(  

 ).٢٠٠٢( ١٤١٧القرار   )٥(  

 ).٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   )٦(  

 ).٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   )٧(  

 ).٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   )٨(  

 ).٢٠٠٢( ١٤٠١القرار   )٩(  
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مقبول، فإنـه عـزز الرسـالة الـيت ميكـن أن تسـتعني ـا اجلهـات         
اإلنســانية الفاعلــة وغريهــا مــن العناصــر الفاعلــة علــى األرض.  
وأشار األمني العام إىل أنه ينبغي للمجلـس أن يواصـل بصـورة    

مة التأكيد على هذه الشـواغل. وأكـد أن اجلهـود اهلادفـة     منتظ
ــال      إىل ردع جــرائم احلــرب، واجلــرائم ضــد اإلنســانية، وأعم
اإلبــادة اجلماعيــة، والتغلــب علــى الثقافــة الســائدة الــيت تشــجع 
اإلفــالت مــن العقــاب يف حــاالت الــرتاع املســلح قــد تعــززت   

ية للمحكمـة  بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، والسـوابق القضـائ  
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    

  لرواندا، فضال عن احملكمة اخلاصة لسرياليون.  

ــد        ــس تعه ــره إىل أن ال ــام يف تقري ــني الع وأشــار األم
 ١٢٦٥بعدد مـن االلتزامـات اهلامـة حبمايـة املـدنيني يف قراريـه       

لـيت حـددها الـس    ). والقضايا ا٢٠٠٠( ١٢٩٦) و ١٩٩٩(
بالفعل، واليت شكلت األساس الذي يقوم عليه برنـامج العمـل   

حتســني وصــول املســاعدات  نقــاط، هــي: (أ) ١٠املكــون مــن 
اإلنسانية؛ (ب) حتسـني سـالمة وأمـن العـاملني يف جمـال تقـدمي       
املســاعدة اإلنســانية؛ (ج) حتســني التــدابري املتخــذة لالســتجابة  

 واملشــردين داخليــا؛ (د) كفالــة لالحتياجــات األمنيــة لالجــئني
ــال يف النــ     ــة لالحتياجــات اخلاصــة لألطف ــة الكامل زاعات ـالتلبي

املســلحة مــن احلمايــة واملســاعدة؛ (هـــ) كفالــة التلبيــة الكاملــة  
لالحتياجات اخلاصة للنساء يف الرتاعات املسـلحة مـن احلمايـة    
واملساعدة؛ (و) معاجلة أوجه القصور يف النـهج املتبـع يف نـزع    

لسالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج والتأهيـل؛ (ز) معاجلـة أثـر     ا
ســـــلحة اخلفيفـــــة علـــــى املـــــدنيني؛ األســـــلحة الصـــــغرية واأل

ــن      (ح) ــد م ــاب؛ (ط) وضــع مزي ــن العق ــالت م مكافحــة اإلف
التـــدابري للتأكيـــد علـــى املســـؤولية الـــيت تتحملـــها اجلماعـــات   
املسلحة واجلهات الفاعلـة مـن غـري الـدول؛ (ي) كفالـة تـوفري       

ملوارد الالزمة لتلبية احتياجـات السـكان الضـعفاء يف حـاالت     ا
ــية” ــوارئ املنسـ ــه  “. الطـ ــام، يف مالحظاتـ ــني العـ ــار األمـ وأشـ

ــذ أن       ــس األخــرية من ــه خــالل الســنوات اخلم ــة، إىل أن اخلتامي

طرح إطار العمل لتعزيز محاية املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة،    
لـه مثيـل. وحـث    تعرض النظام الدويل العام إلجهـاد مل يسـبق   

اتمع الدويل على أن يعلن التزامه من جديـد مببـادئ القـانون    
الــدويل الـــيت تقــوم علـــى العــدل وتســـوية الرتاعــات بـــالطرق     

  اإلنسانية.    السلمية واحترام الكرامة

ــر       ــام يف معــرض تقدميــه لتقري ــل األمــني الع ــال وكي وق
اعي إلخفاقنـا اجلمـ  ”األمني العام إن الذكرى السنوية العاشرة 

 “من الرجـال والنسـاء واألطفـال العـزل     ٨٠٠ ٠٠٠يف محاية 
من املوت الذي تعرضوا لـه بصـورة وحشـية يف روانـدا تبعـث      
فينــا شــعورا بالقشــعريرة حيفزنــا علــى الــتفكري يف ســبل أفضــل   
حلمايـة جمموعــات الســكان املـدنيني الضــعفاء خــالل األزمــات   

ن أي وبعــدها مباشــرة. وشــدد علــى أن هنــاك اآلن أكثــر مــ      
وقــت مضــى حاجــة إىل قيــام الــس بتجديــد االلتــزام بالعمــل  
بشكل حاسم من أجـل محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة.      
ــذ أن اختــذ       ــيت انقضــت من ــه يف الســنوات ال ــائال إن وأضــاف ق
الس قراره األول عـن محايـة املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة،      

تركيـزا أقـوى   مت توسيع نطاق واليـات حفـظ السـالم وأولـت     
ــات أســرع       ــات بعملي ــك الوالي ــتكملت تل ــد اس ــة. وق للحماي
لنشر قوات حفظ السالم عند االقتضاء جتنبـاً لنشـوب أزمـات    
ــام، أكــد       ــام. ويف اخلت ــة والســتعادة النظ ــق باحلماي ــة تتعل فوري
وكيل األمني العـام جمـددا علـى مـا أوصـى بـه األمـني العـام يف         

يف اختـاذ قـرار جديـد     تقريره من أنـه ينبغـي للمجلـس أن ينظـر    
بشـــأن محايـــة املـــدنيني يف الرتاعـــات املســـلحة. وحتقيقـــا هلـــذه 
الغاية، قدم األمني العام عددا مـن التوصـيات، مـن بينـها اختـاذ      
ــدمي     ــن تقـ ــانية مـ ــاعدة اإلنسـ ــع املسـ ــن جمتمـ ــيت متكِّـ ــدابري الـ التـ
املساعدة يف إطـار اسـتجابة الـس بصـورة أكثـر منهجيـة مـن        
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ــوفري املعل  ــالل تـ ــة    خـ ــية املتعلقـ ــائل الرئيسـ ــأن املسـ ــات بشـ ومـ
    .)١٠(باحلماية، والتبكري باإلبالغ عن احلاالت املثرية للقلق

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، رحب املتكلمون بأوجـه    
سـيما   التقدم احملرز يف محاية املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة، ال   

ما يتعلق بنشر قوات حفـظ السـالم علـى حنـو أسـرع، وأن       يف
ــة     يع ــن محايـ ــرب عـ ــؤولية أكـ ــة مبسـ ــات اإلقليميـ ــد إىل املنظمـ هـ

املدنيني، لكنهم حذروا من أن استمرار اإلفالت من العقـاب،  
وزيـادة اهلجمــات ضـد العــاملني يف جمـال املســاعدة اإلنســانية،    
وكـــذلك أعمـــال اإلرهـــاب والعنـــف اجلنســـي ضـــد املـــدنيني  

بد من معاجلتها. وعالوة على ذلـك، شـدد    تشكل حتديات ال
كثريون علـى أن مجيـع األطـراف، مبـا يف ذلـك حفظـة السـالم        
التابعون لألمم املتحدة وموظفو املسـاعدة اإلنسـانية، جيـب أن    
ــانون    ــادئ القـ ــرية والتقيـــد مببـ ــة البشـ ــرام للكرامـ ــر االحتـ تظهـ
اإلنسـاين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنســان. وســلط املتكلمــون  

يـه املنظمـات   الضوء أيضا على أمهية الدور الـذي ميكـن أن تؤد  
اإلقليمية يف اجلهود الرامية إىل تعزيـز محايـة املـدنيني. وكـذلك     
وصف املتكلمون محاية املدنيني بأا إحدى القضايا األساسـية  
املدرجة يف جـدول أعمـال الـس، وبأـا ذات أمهيـة أساسـية       
بالنســبة ملبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة ملــا هلــا مــن صــلة بصــون  

يني. كمـا أبـرز معظـم املـتكلمني ضـرورة      السلم واألمـن الـدول  
امتثال اجلهات الفاعلة من غري الدول للقانون اإلنساين الـدويل  
معتربين أن ذلك ميثل إحـدى التحـديات الرئيسـية الـيت تواجـه      

  محاية املدنيني.  

وشـجع ممثــل الواليــات املتحــدة األمــني العــام ووكيــل    
علــى تقــدمي  األمــني العــام وســائر العناصــر الفاعلــة الرئيســية      

. )١١(توصــيات خاصــة ببلــدان حمــددة لكــي ينظــر فيهــا الــس  
__________ 

  )١٠(  S/PV.4990 ٦-٢، الصفحات. 

 .٩و  ٨الصفحتان  املرجع نفسه،  )١١(  

وشدد ممثلو إسـبانيا واململكـة املتحـدة والربازيـل وفيجـي علـى       
احلاجــة إىل اإلدمــاج الشــامل حلمايــة املــدنيني يف مجيــع أنشــطة 

ــث ال  ــدة حبيـ ــم املتحـ ــر األمـ ــا   ينظـ ــألة باعتبارهـ ــذه املسـ إىل هـ
    .)١٢(منعزلة  حالة

ــذي ميكــن أن   وشــدد املتكلمــو    ــدور اهلــام ال ــى ال ن عل
تقــوم بــه احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف اتمــع الــدويل ملكافحــة   

ــار   ــاب، وأشـ ــن العقـ ــالت مـ ــدة إىل    اإلفـ ــة املتحـ ــل اململكـ ممثـ
يتمتع به الس مـن إمكانـات إلجـراء إحـاالت إىل املـدعي       ما

وتكلـم ممثـل أيرلنـدا باسـم      .)١٣(العام للمحكمة للتحقيـق فيهـا  
د األورويب فأعرب عن اتفاقه يف الـرأي مـع األمـني العـام     االحتا

يف ما أبداه من مالحظة مفادها أن اإلفالت من العقاب ميكـن  
ــرة أخــرى،       ــرتاع م ــزالق إىل ال أن يكــون وصــفة خطــرية لالن
مضــيفا أنــه يف حــني ميكــن حلــاالت العفــو أن تــوفر مقياســا        

متــنح  جيــب أن للتعامـل مــع اجلــرائم األقــل خطـورة، إال أــا ال  
أبدا عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل وقـانون  

    .)١٤(حقوق اإلنسان

وذكر ممثل رومانيـا أنـه علـى الـرغم مـن أن مسـؤولية         
ــة مــواطين الــدول وإ  ن كانــت تقــع علــى الــدول نفســها،   محاي

ــون     إال ــدما تكـ ــدخل عنـ ــن للتـ ــروك لـــس األمـ ــر متـ أن األمـ
ملـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة    احلكومات غري راغبـة يف محايـة ا  
  .  )١٥(أو حال كوا عاجزة عن ذلك

__________ 

ــفحتان    )١٢(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحات   ١٢و  ١١املرجـ ــبانيا؛ والصـ (إسـ
(الربازيـل)؛   ٢١و ٢٠(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ٢٠-١٨

S/PV.4990 (Resumption 1) ــفحتان ــي)،  ٣و  ٢، الصـــــ (فيجـــــ
 (كندا). ١٦-١٤والصفحات 

  )١٣(  S/PV.4990 ١٩و  ١٨، الصفحتان. 

 .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥(  
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وشــدد ممثــل النــرويج علــى احلاجــة إىل وجــود تقســيم   
واضح للعمل بني اجلهات الفاعلة يف جمال املعونـات اإلنسـانية   
من جهة، وسواها يف اـالني السياسـي والعسـكري مـن جهـة      

ت األمــم أخــرى يف ســياق املناقشــة اجلاريــة حــول إدمــاج بعثــا
املتحــدة. وحــذر مــن أنــه علــى الــرغم مــن الســعي احلثيــث إىل  

ــاق، ال  ــق االتسـ ــانية    حتقيـ ــالمة اإلنسـ ــرض السـ ــي أن تتعـ ينبغـ
للخطر. وحث منظومة األمم املتحـدة والـدول األعضـاء علـى     
أن تأخذ يف االعتبار، لدى قيامهـا بتخطـيط وتنفيـذ العمليـات     

ــات    ــأن العالقــ ــة بشــ ــادئ التوجيهيــ ــة، املبــ ــة الدوليــ  - املدنيــ

العســكرية يف حــاالت الطــوارئ املعقــدة الــيت وضــعها مكتــب  
  .)١٦(تنسيق الشؤون اإلنسانية

وشـدد ممثـل رومانيـا علـى أن ظهـور اجلهـات الفاعلـة          
مــن غــري الــدول يضــع األمــم املتحــدة أمــام خيــارين: إمــا فــتح   
قنوات للحـوار مـن أجـل إشـراك هـذه اجلماعـات املسـلحة يف        

مما يضفي الشـرعية علـى مجاعـات ذات     املفاوضات اإلنسانية،
جداول أعمال خطرية يف بعض األحيان، وإمـا أن تظـل مبنـأى    
عـن هـذه اجلماعــات، متخليـة بـذلك عــن إمكانيـة ممارســة أي      

ــا   ــا إىل أن     .)١٧(ضــغط إجيــايب عليه ــل أملاني ويف حــني أشــار ممث
هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إىل املشاركة البنـاءة مـع   

املســلحة مــن غــري الــدول، فإنــه حــذر مــن أن  اجلهــات الفاعلــة
ــاءة تقتضــي    ــي   هــذه املشــاركة البن ــة، وال ينبغ ــة والواقعي املرون

تكون على حساب احلاجـة إىل التصـدي لظـاهرة اإلفـالت      أن
  .)١٨(من العقاب

وحذر ممثل كولومبيا مـن أن التفـاوض مـع املنظمـات       
جـل  املشـروعة واـرمني مـن أ    اإلرهابية وجتار املخـدرات غـري  

__________ 

 .٣١و  ٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  

 .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

يضـفي الشـرعية فحسـب     الوصول إىل فئات سـكانية معينـة ال  
ــز عملياــا.     ــؤدي أيضــا إىل تعزي ــه ي علــى هــذه املنظمــات لكن
ــات     ــني املنظمـ ــية بـ ــات السياسـ ــذه املفاوضـ ــل هـ ــال إن مثـ وقـ
ــهاكا       ــد انت ــري املشــروعة تع ــات املســلحة غ اإلنســانية واجلماع

د والرتاهـة  للمبادئ األساسية للعمل اإلنساين، املتمثلـة يف احليـا  
  .)١٩(والشفافية

وسلم ممثل الصـني بأنـه بـالنظر إىل اسـتمرار الرتاعـات        
ــاطق، وال ــا والشــــرق األوســــط   يف بعــــض املنــ ســــيما أفريقيــ

يزال هناك الكثري مما ينبغي إجنازه لتحقيـق اهلـدف    والعراق، ال
املتمثل يف محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة. ورأى أنـه، مـن   

ــيت يواجههــا هــؤالء   أجــل التخفيــف مــن   األوضــاع الصــعبة ال
املدنيون، ينبغي للمجتمع الدويل أن يعتمـد اسـتراتيجية شـاملة    
تعاجل على حد سواء األسباب اجلذرية للرتاعات ومـا تكشـف   

  .  )٢٠(عنه من أعراض
  

ــرر مــؤرخ      ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ١٤مق

  ): بيان رئاسي  ٥٣٢٦(اجللسة 

ــة    ملعقــــــودة يف ، ا٥١٠٠جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٤

قــــدمها وكيــــل األمــــني العــــام للشــــؤون اإلنســــانية ومنســــق 
ــة ــها، أدىل   يف اإلغاثــ ــة نفســ حــــاالت الطــــوارئ. ويف اجللســ

  .)٢١(ممثلني آخرين  ١٦ ببيانات مجيع أعضاء الس و
__________ 

  )١٩(  S/PV.4990 (Resumption 1) ١٤-١١، الصفحات. 

 .٢٣و  ٢٢سه، الصفحتان املرجع نف  )٢٠(  

ممثلو األرجنتني، وبنغالديش، وبريو، وسويسرا، وكندا، وكـوت    )٢١(  
ديفـــوار، وكوســـتاريكا، وكولومبيـــا، وكينيـــا، وليختنشـــتاين،     

ســـــتراليا)، أومصـــــر، ونيجرييـــــا، ونيوزيلنـــــدا (أيضـــــا باســـــم  
وهنــدوراس، وهولنــدا (باســم االحتــاد األورويب والــدول املنتســبة  

 .إليه)، واليابان



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــدم       ــام، ق ــل األمــني الع ــدمها وكي ــيت ق ويف اإلحاطــة ال
لومــات مســتكملة إىل جملــس األمــن بشــأن التطــورات الــيت   مع

مـا يتعلـق بتنفيـذ برنـامج      حدثت يف األشـهر السـتة املاضـية يف   
ــابق      ــام الس ــس يف الع ــه إىل ال ــذي قدم ــاط العشــر ال  .)٢٢(النق

وســرد التحــديات الرئيســية الســبعة التاليــة: وصــول املســاعدة   
ســــاعدة اإلنســـانية إىل املـــدنيني احملتــــاجني؛ أمـــن مـــوظفي امل    

اإلنسانية؛ محاية النساء واألطفال، مبا يف ذلك مكافحة العنـف  
اجلنسي، والتجنيد القسري للجنـود األطفـال؛ محايـة الالجـئني     
واألشـــخاص املشـــردين داخليـــاً؛ االمتثـــال للقـــانون اإلنســـاين  
ــدويل       ــانون ال ــوق اإلنســان والق ــدويل حلق ــانون ال ــدويل والق ال

سـابقني، وتسـرحيهم، وإعـادة    لالجئني؛ نزع سالح املقـاتلني ال 
  إدماجهم، وتأهيلهم؛ حاالت الطوارئ املهملة.  

وانتقل وكيـل األمـني العـام إىل احلـديث عـن جمـاالت         
العمل السبعة اليت يعتقد أا سـتدعم مـن قـدرة األمـم املتحـدة      
وحتسن استجابتها ملا حدده من حتديات، فشدد علـى ضـرورة   

ة عمومــا علــى االســتجابة تعزيــز قــدرة جمتمــع املعونــة اإلنســاني 
وتوفري املساعدة اإلنسـانية واحلمايـة بصـورة فعالـة ويف الوقـت      
املناسب. ثانيا، أشـار إىل مـا دعـا إليـه األمـني العـام يف تقريـره        

مــن  )٢٣(األخــري عــن محايــة املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املســلح 
إنشاء آلية لتوفري معلومات أفضل بغية إفادة مـداوالت الـس   

ها. وذكر أن العمل قد بدأ مع وكاالت األمم املتحـدة  وتيسري
من أجل وضع منهجية منتظمة يكون من شـأا إتاحـة إجـراء    
حتليـــل مقـــارن بشـــكل أفضـــل، ورصـــد االجتاهـــات يف جمـــال  
احلمايــة. ثالثــا، أشــار وكيــل األمــني العــام إىل ضــرورة ضــمان  
حتقيـق اســتجابة أكثــر متاسـكا إزاء األزمــات وإلبــراز احلــاالت   

لطارئة املهملـة. رابعـا، ذكـر أنـه مـن األمـور األساسـية زيـادة         ا
__________ 

 .S/PV.4877انظر   )٢٢(  

  )٢٣(  S/2004/431. 

التركيز على دور اجلهات الفاعلة الوطنية، بسبل تشمل وضـع  
ـج وأدوات لتعزيـز قـدرة هــذه اجلهـات علـى تـوفري احلمايــة.       
خامسا، ذكر أنه من الضروري تقييم أية آثار للجزاءات علـى  

قـائال إن مكتبـه   األوضاع اإلنسانية والتخفيف منها. وأضـاف  
قــام، بالتعــاون مــع اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت،   
بوضع منهجية دقيقة لتقييم األثر اإلنساين للجـزاءات. وشـجع   
بقوة أعضاء الس على استخدام هذه املنهجيـة يف مـداوالم   
ــة     ــا النقطـ ــأداة. أمـ ــزاءات كـ ــتخدام اجلـ ــز اسـ ــة إىل تعزيـ الراميـ

ا فهــي تأكيــده علــى أمهيــة املنظمــات السادســة الــيت أشــار إليهــ
اإلقليمية يف توفري احلماية يف حـاالت الـرتاع املسـلح. وأخـريا،     

يتعلــق حبــاالت االعتــداء واالســتغالل اجلنســيني مــن       مــا ويف
جانب أفراد حفظ السـالم والشـؤون اإلنسـانية، ناشـد الـدول      
األعضاء املسـامهة بقـوات إيـالء هـذه املسـألة اهتمامـا عـاجال،        

  .  )٢٤(وجود آليات مالئمة للمساءلة وضمان

ــم      ــة الـــيت تلـــت ذلـــك، أعـــرب معظـ وخـــالل املناقشـ
املتكلمني عن دعـم برنـامج النقـاط العشـر الـذي قدمـه األمـني        
العــام يف تقريــره. وأعــرب املتكلمــون عــن القلــق إزاء اســتمرار 

ســيما اســتمرار  حمنــة املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املســلح، وال  
ساء أثناء الرتاعات املسلحة، واسـتخدام  العنف اجلنسي ضد الن

اجلنود األطفـال. ودعـوا إىل وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب        
عن طريق االستفادة الفعالـة مـن املؤسسـات القانونيـة الوطنيـة      
والدوليــة، كمــا أعربــوا عــن القلــق إزاء وتــرية اهلجمــات علــى  
ــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية التــابعني لألمــم        الع

  تحدة وغريها من املنظمات.  امل

واقترح ممثل فرنسا أن تقـدم تقـارير األمـني العـام عـن        
شـهرا. وقـال    ١٨محاية املدنيني سـنويا بـدال مـن تقـدميها كـل      

ــه اخلصــوص احلــاالت       ــى وج ــدرج عل ــي أن ي ــر ينبغ إن التقري
__________ 

  )٢٤(  S/PV.5100 ٧-٢، الصفحات. 
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اخلطرية املتعلقة برفض مـنح املوافقـة علـى وصـول املسـاعدات      
 تتعــرض فيهــا خميمــات الالجــئني     اإلنســانية، واحلــاالت الــيت   

املشردين هلجوم من قبل عناصر مسلحة، فضـال عـن تقـدمي     أو
يتعلـق باألشــخاص مـن ضــحايا    مــا معلومـات أكثــر حتديـدا يف  

    .)٢٥(العنف اجلنسي واستخدامه كسالح من أسلحة احلرب

ــز       وإذ أكــد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى ضــرورة تعزي
مايــة، فإنــه أشــار إىل وجــود النــهج القــائم علــى التعــاون يف احل

يف التقـارير املعـدة علـى أسـاس النتـائج بشـأن        “نقص خطري”
األهداف اليت تتوخاها احلمايـة يف بـرامج املسـاعدة اإلنسـانية،     
ــراح       ــع اقت ــب م ــا إىل جن ــر جنب ــذا األم ــرح أن ينظــر يف ه واقت
األمني العام إنشاء آلية لتقدمي وقائع وإحصائيات أفضل بشـأن  

وأعرب ممثل شيلي عن مساندته للمبـادرة املتعلقـة    .)٢٦(احلماية
بإنشاء فريق خمصص معـين حبمايـة املـدنيني، لتقـدمي التوصـيات      

  .  )٢٧(ومتابعة املقررات اليت يتخذها الس

ــاول متكلمــون كــثريون مســألة مبــدأ      املســؤولية ”وتن
. ورحـــب ممثـــل كنـــدا بتأييـــد الفريـــق الرفيـــع  “عـــن احلمايـــة

يدات والتحديات والتغيري ملبدأ املسـؤولية  املستوى املعين بالتهد
وأبدى رأيا شاركه فيـه ممثـل    ،)٢٨(الدولية اجلماعية عن احلماية

ــدمها      ــيت ق ــايري ال ــه ينبغــي للمجلــس أن يســتعرض املع ــريو بأن ب
ــد       ــياق، بقصـ ــذا السـ ــوة يف هـ ــتخدام القـ ــإلذن باسـ ــق لـ الفريـ

وطـرح ممـثال فرنسـا وإسـبانيا حجـة مؤداهـا أنـه         .)٢٩(اعتمادها
ــن لــدى أي حك  إذا ــى محايــة ســكاا،     مل تك ــة القــدرة عل وم

__________ 

 .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  

 .١٧و  ١٦جع نفسه، الصفحتان املر  )٢٦(  

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧(  

 .Corr.1و  A/59/565انظر   )٢٨(  

  )٢٩(  S/PV.5100 (Resumption 1) ــفحات ــدا)؛  ٥-٣، الصـــــــ (كنـــــــ
 (بريو). ١٤و  ١٣والصفحتان 

الرغبــة يف القيــام بــذلك، فإنــه مــن واجــب اتمــع الــدويل،   أو
وخباصة األمم املتحدة، أداء مهمة احلماية. وذكـر ممثـل فرنسـا    
ــل بشــكل مباشــر مــع        كــذلك أنــه ينبغــي للمجلــس أن يتعام

أشـد  االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل، وأنـه يف      
احلــاالت خطــورة رمبــا يكــون التــدخل العســكري هــو اخليــار   
الوحيـد لتفـادي أو وقــف حـدوث خسـائر فادحــة يف األرواح     

وطــرح ممثــل اململكــة املتحــدة رأيــا، كــرره ممثــل    .)٣٠(البشــرية
ليختنشــتاين، بأنــه ينبغــي للمجلــس أن يشــارك بشــكل مباشــر  

لية عـن  بصورة أكرب يف االلتزام مبنع نشوب الرتاعات وباملسؤو
ورحــب ممثــل نيوزيلنــدا بالتوصــيات الــيت قــدمها    .)٣١(احلمايــة

ــة،    الفريــق بشــأن التهديــدات الداخليــة واملســؤولية عــن احلماي
وحث أعضـاء الـس وعضـوية األمـم املتحـدة األوسـع نطاقـا        

وأعـرب ممثـل كوسـتاريكا،     .)٣٢(على النظر فيها بصورة جدية
ن أســفه ألن  أيضــا يف معــرض إشــارته إىل تقريــر الفريــق، عــ     

جملس األمن مل يربهن على أن لديـه الرغبـة يف محايـة املـدنيني،     
أو القــدرة علــى حتقيــق ذلــك بصــورة فعالــة، ودعــا الــس إىل  

    .)٣٣(االلتزام بذلك

التـــدخل ”وقـــال ممثـــل كولومبيـــا بـــأن مفـــاهيم مثـــل   
إدارـا بعنايـة   ”ينبغـي   “املسؤولية عـن احلمايـة  ” و “اإلنساين

ه ينبغــــي االضــــطالع جبهــــود املســــاعدة ، وبأنــــ“ومســــؤولية
__________ 

  )٣٠(  S/PV.5100 (إســـــــبانيا)؛ والصـــــــفحات  ١١-٩، الصـــــــفحات  

 (فرنسا). ١٤-١٢

ــفحتان    )٣١(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــدة؛   ١٧و  ١٦املرجـــ ــة املتحـــ اململكـــ
 ١٩ و ١٨، الصـــــــــــــــــــــفحتان S/PV.5100 (Resumption 1) و

 (ليختنشتاين).

  )٣٢(  S/PV.5100 (Resumption 1) ٢٣و  ٢٢، الصفحتان. 

 .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣(  
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اإلنســانية مــن خــالل التعــاون الكامــل والتنســيق الكــاملني مــع 
  .  )٣٤(احلكومة ومبوافقتها

وذكــر ممثــل كنــدا أن الــس جيــب أن يكــون ثابتــا         
ومتســقا يف مـــا يبعثــه مـــن رســـائل ردا علــى جـــرائم احلـــرب    
واجلــرائم ضــد اإلنســانية، وأن يكفــل متابعتــها حــىت النهايــة       

ينما يهدد بفرض تدابري معينة يف حالة عدم الوفاء بالشـروط  ح
ــة يف   ــرض اإلشــارة إىل احلال ــة. ويف مع ــور كأحــد   املطلوب دارف

األمثلة، شدد كذلك على أنه يف احلاالت اليت يـتم فيهـا فـرض    
بد من رصد هذه التدابري، وجيب على الـس   تدابري معينة، ال

    .)٣٥(قراراته  أحكامأال يتسامح إزاء عدم التزام األطراف ب

يتعلق بالتصدي حلاالت االعتداء اجلنسـي الـيت    ما ويف  
ــة      ــت ممثلـ ــدة، أعربـ ــم املتحـ ــابعون لألمـ ــون تـ ــها موظفـ يرتكبـ
كوستاريكا عن اعتقادها بأن قواعد السرية املدرجـة يف نشـرة   

ــتغالل اجلنســـي  ــا ”يـــئ  )٣٦(األمـــني العـــام بشـــأن االسـ مناخـ
التـدابري املتخـذة ضـد     ، وقالت إن مجيـع “لإلفالت من العقاب

مــن يــدعى ارتكــام تلــك األفعــال ينبغــي اختاذهــا بــأكرب قــدر  
ممكــن مــن الشــفافية. وذكــرت أيضــا أن األفــراد الضــالعني يف   
ارتكـــاب هـــذه األفعـــال جيـــب أن خيضـــعوا للواليـــة القضـــائية 
لإلقليم الـذي ارتكبـت فيـه، أو للواليـة القضـائية لبلـد املـوطن        

  .  )٣٧(اخلاص بالضحية

ب املناقشــة، أدىل الــرئيس (اجلزائــر) ببيــان باســم وعقــ  
  مجلة أمور، مبا يلي:    قام فيه الس، يف ،)٣٨(الس

__________ 

 .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  

 .٥-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥(  

  )٣٦(  ST/SGB/2003/13. 

  )٣٧(  S/PV.5100 (Resumption 1) ١٣-١١، الصفحات. 

  )٣٨(  S/PRST/2004/46. 

ــد        ــالغ إزاء تزاي ــه الب ــس] أعــرب عــن قلق ــان أن ال [ذكــر البي
استهداف احملاربني والعناصر املسلحة أثناء الرتاعـات املسـلحة للمـدنيني،    

فئــات الضــعيفة، ومــن بينــها ســيما النســاء واألطفــال وغريهــم مــن ال وال
الالجئون واملشردون داخليا، وأقر مبا لذلك من تأثري سليب علـى إحـالل   

  السالم الدائم واملصاحلة؛  

ــع        ــزاع باختــاذ مجي ــع األطــراف يف أي ن ــه إىل مجي وكــرر دعوت
التــدابري الالزمــة لكفالــة أمــن وحريــة حركــة مــوظفي األمــم املتحــدة         

  أفراد املنظمات اإلنسانية؛  واألفراد املرتبطني ا، وكذلك 

وشـــدد علـــى احلاجـــة إىل قيـــام تعـــاون إقليمـــي بغيـــة معاجلـــة    
القضــايا العــابرة للحــدود مــن قبيــل نــزع الســالح والتســريح وإعــادة         
ــل، وتنقــل الالجــئني واحملــاربني عــرب احلــدود، واالجتــار     اإلدمــاج والتأهي

ــدفق غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية، واالســتغالل     ــري  بالبشــر، والت غ
  املشروع للموارد الطبيعية، وحاالت ما بعد انتهاء الرتاع؛  

ــف القــائم علــى         ــف اجلنســي والعن ــد اســتغالل العن وأدان تزاي
أســاس نــوع اجلــنس باعتبارمهــا ســالحا مــن أســلحة احلــرب تســتخدمه    
أطراف الصراع املسلح يف جتنيـد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم مبـا خيـل       

  طة ا؛ بااللتزامات الدولية املنو

وحـث اتمــع الـدويل علــى ضـمان تــوفري األمـوال الكافيــة يف       
الوقــت املناســب لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لتــوفري مســاعدة إنســانية   

ــدنيني، ال   ــاة الســكان امل ــف معان ــة لتخفي ــذين يعيشــون يف   كافي ســيما ال
  خارجـة من حالة الرتاع.    مناطـق يعصـف ـا نزاع مسلح أو

  
 ٢٠٠٥حزيران/يونيـــــــــه  ٢١رخ مقـــــــــرر مـــــــــؤ  

  ): بيان رئاسي  ٥٢٠٩  (اجللسة

ــة    ، املعقــــــودة يف ٥٢٠٩جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٢١

وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حاالت الطوارئ. وأدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس ومثانيـة     
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ــرين  ــثلني آخــ ــار  .)٣٩(ممــ ــام إىل أن   وأشــ ــني العــ ــل األمــ وكيــ
ــ الـــس ــرار  كـــان قـــد اختـ ذ منـــذ مخـــس ســـنوات خلـــت القـ
)، ومنذ ذلك احلني ظلـت قيـد نظـره بصـورة     ٢٠٠٠( ١٢٩٦

متزايــــدة مســــألة محايــــة املــــدنيني يف الرتاعــــات املســــلحة.      
زالـــت  الـــرغم مـــن أنـــه مت إحـــراز بعـــض التقـــدم، مـــا  وعلـــى

  ومعقدة.    عديدة التحديات املرتبطة حبماية املدنيني

وأبــرز وكيـــل األمـــني العــام، يف معـــرض إشـــارته إىل     
خطة النقاط العشر اليت قدمها، بعـض اـاالت األساسـية الـيت     
توجد حاجـة ماسـة بوجـه خـاص إىل اختـاذ إجـراءات بشـأا.        
وقال إن شـاغله األول هـو تـواتر التشـريد املتعمـد لألشـخاص       

املزيـد ممـا ينبغـي     داخل احلدود وعربها. وشدد علـى أن هنـاك  
القيــام بــه مــن أجــل منــع وإــاء التشــرد، وأن يئــة بيئــة آمنــة    
للسكان املشردين ينبغـي أن تكـون اهلـدف الرئيسـي لعمليـات      
حفـــظ الســـالم. ثانيـــا، ذكـــر أن االســـتخدام املتكـــرر للعنـــف 
اجلنســي هــو واحــد مــن أســوأ التحــديات الــيت تواجــه احلمايــة  

ــالن   ــاملي بـ ــعيد العـ ــى الصـ ــاره   ظر إىلعلـ ــه وانتشـ ــاع نطاقـ اتسـ
حيدثه من أثر عميـق، وتشـري املعلومـات إىل تعـرض املزيـد       وما

مــن النســاء للــهجوم. وأشــار إىل احلالــة يف كيفــو الشــمالية يف  
مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة بوصـــفها مكانـــا يشـــكل فيـــه 
العنف اجلنسي مرضاً متوطناً، حمذرا من أنـه مـا مل يوضـع حـد     

ــإن هــ   ــذه الظــاهرة، ف ــة    هل ــاره الطويل ــه آث ــف ســتكون ل ذا العن
األجل على اتمع، مما يهدد مستقبل السلم واالسـتقرار. ويف  
حني أعرب وكيل األمـني العـام عـن قلقـه إزاء مسـألة وصـول       
املساعدة اإلنسانية واملسألة املتصلة ا واملتعلقـة بسـالمة وأمـن    

ة بيئـة  العاملني يف جمال املسـاعدة اإلنسـانية، فقـد اعتـرب أن يئـ     
ــا      ــأمني موظفيه ــة لتيســري إيصــال املســاعدات اإلنســانية وت آمن

__________ 

بريو، وكنـدا، وكـوت ديفـوار، وكولومبيـا، ولكسـمربغ (باسـم         )٣٩(  
 االحتاد األورويب)، ومصر، والنرويج، ونيجرييا.

ومحايــة اخلــدمات األساســية جيــب أن تشــكل أحــد األهــداف   
ــى ضــرورة      ــات حفــظ الســالم. وأكــد أيضــا عل الرئيســية لبعث
وضع توجيه مناسب يصل بالقدرة علـى تـوفري احلمايـة املاديـة     

ــادئ اإلنســانية و    ــع التمســك باملب ــة إىل حــدها األقصــى م محاي
الفضاء اإلنساين. كما أكـد مـن جديـد أن التصـدي لإلفـالت      
ــة، وأن     مــن العقــاب يقــع يف صــميم الشــواغل املتعلقــة باحلماي
عملية لـوائح االـام املتعلقـة باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف كـل        
من أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفـور ينبغـي أن   

التســامح مــع اإلفــالت مــن  ميكــن فيــه  تكــون فاحتــة لوضــع ال 
جيـب أال يغيـب   ”العقاب. ومضى قـائال إننـا يف الوقـت نفسـه     

عــن بالنــا األثــر احملتمــل هلــذا اإلجــراء القــانوين علــى العمليــات  
ــة القيــام بأعمــال انتقاميــة ضــد    يف اإلنســانية، مبــا ذلــك إمكاني

  .  “املوظفني العاملني يف اال اإلنساين

الـدور احلاسـم الـذي    وأكد وكيـل األمـني العـام علـى       
يـتعني علـى املنظمـات اإلقليميــة واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة      
ــال إن       ــة وق ــز االســتجابة للحماي ــق بتعزي ــا يتعل ــه يف م ــام ب القي
مكتبه وضع خطة عمل ستقدم إىل االجتماع الرفيـع املسـتوى   
الســادس املقبــل لألمــني العــام مــع رؤســاء املنظمــات اإلقليميــة  

أخريا، ويف معـرض اإلشـارة إىل ضـرورة    واحلكومية الدولية. و
إبــالغ أكثــر منهجيــة إىل جملــس األمــن مــن أجــل  تطــوير ســبل

إجراءاته بصـورة أكمـل    تيسري مداوالته وكفالة أن تنعكس يف
الشـــواغل املتعلقـــة باحلمايـــة، قـــال إنـــه، بتوجيـــه مـــن اللجنـــة  
التنفيذية للشؤون اإلنسانية، جيري تركيـز اجلهـود علـى وضـع     

ــايري ومؤشــــ  ــة وحتليــــل    معــ ــات حاليــ رات لوضــــع استعراضــ
    .)٤٠(االجتاهات

ويف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب املتكلمــون عــن   
ــع يف     ــى أرض الواق ــة التقــدم احملــرز عل ــق إزاء حمدودي ــالغ القل ب

__________ 

  )٤٠(  S/PV.5209 ٦-٢، الصفحات. 
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ــرتاع املســلح،      ــة للمــدنيني يف حــاالت ال ــة الفعال ــة احلماي كفال
ــن    ــدد م ــاه إىل ع ــوا االنتب ــرات الرئيســية يف جمــال  ”ووجه  الثغ

. وتشمل هذه الثغرات احلاجة إىل توفري محايـة ماديـة   “احلماية
سـيما النسـاء واألطفـال. ورأى     أفضل للسكان املشـردين، وال 

متكلمـــون أن اإلســـهام يف يئـــة بيئـــة آمنـــة لفئـــات الســـكان   
الضــعيفة ينبغــي أن تشــكل أحــد األهــداف الرئيســية لعمليــات  

ة للتصـدي  حفظ السالم. ويف حني أكد املتكلمون على احلاج
للعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، فإم أشـاروا  
ــغرية    ــلحة الصــ ــار األســ ــدي النتشــ ــرورة التصــ ــا إىل ضــ أيضــ
ــتعني      ــيت يـ ــرى الـ ــاالت األخـ ــد اـ ــة كأحـ ــلحة اخلفيفـ واألسـ

  التصدي هلا.  

وكرر العديد من املـتكلمني التأكيـد علـى احلاجـة إىل       
ــامل     ــة الع ــانوين حلماي ــار الق ــز اإلط ــال اإلنســاين.  تعزي ني يف ا

ــى      ــة العامــة عل ــالس أن يشــجع اجلمعي ــدا ب ــل كن وأهــاب ممث
ــام      ــة ع ــام املناقشــات بشــأن توســيع نطــاق اتفاقي  ١٩٩٤اختت

املتعلقة بسالمة موظفي األمـم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني ـا،      
  .  )٤١(“خطر غري عادي”وحذف الشرط املتعلق بوجود 

فري املــوارد املوثوقــة  ودعــا املتكلمــون كــذلك إىل تــو     
واليت ميكن التنبؤ ا من أجل مساعدة احملتـاجني، مشـريين إىل   
التفاوت بني مستويات التمويل احلالية واالحتياجـات الراهنـة.   
وأخــريا، أشــار املتكلمــون إىل ضــرورة ضــمان تــوفري املســاعدة 

  اإلنسانية بطريقة غري متييزية ومتوازنة ومتناسبة.  

أصدر الـرئيس (فرنسـا) بيانـا باسـم      ويف اية اجللسة،  
  قام فيه الس، يف مجلة أمور، مبا يلي: ،)٤٢(الس

__________ 

 .٢٩و  ٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١(  

  )٤٢(  S/PRST/2005/740. 

أكد من جديد التزامه مبعاجلة ما حتدثه الرتاعـات املسـلحة مـن      
  آثار واسعة النطاق على السكان املدنيني؛  

ــه ال    شــديدة لتعمــد اســتهداف املــدنيني  وأكــد مــن جديــد إدانت
مولني باحلماية يف حاالت الـرتاع املسـلح،   غريهم من األشخاص املش أو

وأهاب جبميع األطراف أن تضع حدا هلـذه املمارسـات؛ وأعـرب بصـفة     
خاصة عن بالغ قلقـه إزاء اسـتخدام العنـف اجلنسـي سـالحا يف احلـرب؛       

  ودعا مجيع الدول إىل وضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب؛  

أفضـــل  وشـــدد علـــى احلاجـــة امللحـــة إىل تـــوفري محايـــة ماديـــة  
ـــ   ــم مــ ــردين وغريهـــ ــكان املشـــ ــة  للســـ ــعيفة، وخباصـــ ــات الضـــ ن الفئـــ

  واألطفال؛    النساء

ودعــا األمــني العــام أن يضــمن تقريــره املقبــل توصــيات بشــأن     
السبل الكفيلة بضمان معاجلة أفضل للمشـاكل املسـتمرة أو الناشـئة الـيت     

ب تثريهـا محايــة املــدنيني يف بيئــة حلفـظ الســالم آخــذة يف التطــور؛ وأعــر  
رتاعــات عـن اعتزامـه اختــاذ إجـراءات جديـدة لتعزيــز محايـة املـدنيني يف ال      

يف ذلك اختاذ قرار يف هذا الشـأن، إذا اقتضـى    املسلحة والنهوض ا، مبا
  األمر.  

  
كـــــــــانون  ٩املـــــــــداوالت الـــــــــيت أجريـــــــــت يف   

  )  ٥٣١٩(اجللسة  ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ــة جملــــــس   ، املعقــــــودة يف ٥٣١٩األمــــــن  يف جلســــ
، أدرج الـــس يف جـــدول ٢٠٠٥ألول/ديســـمرب ا كـــانون ٩

أعماله تقرير األمني العام عن محاية املدنيني يف حـاالت الـرتاع   
واستمع الس إىل إحاطة من وكيل األمـني العـام    .)٤٣(املسلح

للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ونائـب  
مجيــع  ببيانــات رئــيس اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر. وأدىل 

    .)٤٤(ممثال آخرين ١٩أعضاء الس إضافة إىل 
__________ 

  )٤٣(  S/2005/740. 

إســــبانيا، وأملانيــــا، وأوغنــــدا، وإيطاليــــا، وباكســــتان، وبــــريو،    )٤٤(  
ــلوفاكيا،    ــا، وروانـــدا، وسـ ــا، وجنـــوب أفريقيـ ــة كوريـ ومجهوريـ
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وقال وكيل األمني العام إن تقدما كبريا قـد أحـرز يف     
السنوات الست اليت انقضـت منـذ اعتمـد الـس قـراره األول      
بشـأن محايــة املــدنيني. ويشــمل ذلـك توســيع الــس لواليــات   
 حفظ السالم حبيث تتضمن اختـاذ تـدابري بشـأن احلمايـة (علـى     

 “تدابري ملموسـة ”الرغم من أن هذه التدابري ينبغي أن تعززها 
من جانـب الـدول مـن أجـل تيسـري يئـة بيئـة آمنـة)، وتركيـز          
هـــذه الواليـــات علـــى الشـــواغل الرئيســـية املتعلقـــة باحلمايـــة؛  

تقـــدمي دعم وإشـــراك املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة؛ و
الصكوك الدوليـة   املساعدة اإلنسانية؛ وزيادة التصديقات على

ذات الصلة؛ وإنشاء احملكمة اجلنائيـة الدوليـة. وأكـد أنـه علـى      
الرغم من ذلـك، مـا بـرح املـدنيون يتحملـون وطـأة الرتاعـات        
املسلحة. وأعرب وكيل األمني العام عن األسى ألنـه مـن بـني    

 ٢٦البلــدان الــيت تعــيش اآلن حــاالت نــزاع مســلح، وعــددها  
ــإن نصــفها فقــط أطــراف يف   ــدا، ف ــاري  بل  الربوتوكــول االختي

الثاين التفاقيات جنيف، وهـو الصـك األوثـق صـلة بالرتاعـات      
غـري الدوليــة. ويف حــني الحـظ أن اجلهــات الفاعلــة يف العديــد   
من احلاالت اإلنسانية تعمل يف بيئـات غـري آمنـة للغايـة، شـدد      

ــة ال    ينبغــي أن  علــى أن وجــود العــاملني يف جمــال تقــدمي املعون
للتمويـه عـن غيـاب جهـود حقيقيـة       “الغيبـة الدفع ب”يستخدم 

ــل      ــرز وكي ــول سياســية دائمــة. وأب مــن أجــل التوصــل إىل حل
األمني العام ثالث توصيات بشأن اإلجراءات الـيت أشـار إليهـا    
األمــني العـــام يف تقريــره. أوالهـــا، أن اإلطــار احلـــايل حلمايـــة    
املدنيني يف حاجة إىل التحديث لكي يعكـس الظـروف احلاليـة    

وحث الس على اختاذ قرار بشأن املوضـوع ينطـوي    للرتاع.
ــى  ــارات أقـــوى”علـ ــق   “العبـ ــق ذلـــك. وتتعلـ ــعيا إىل حتقيـ سـ

ــي      ــة احملــددة، وينبغ ــات التجريبي ــع البيان ــة بتجمي التوصــية الثاني
__________ 

ــدا (أي   ــر، وكنـ ــراق، وقطـ ــرا، والعـ ــم  وسويسـ ــا باسـ ــتراليا أضـ سـ
ونيوزيلندا)، وليختنشتاين، ومصر، واملكسيك، واململكة املتحدة 

 (باسم االحتاد األورويب)، والنرويج، ونيبال.

حتسني االجتاهات العاملية تيسريا لعملية اختاذ القرار يف الـس.  
يس املزيـد مـن   أما عـن التوصـية الثالثـة، فـذكر أنـه ينبغـي تكـر       

ــة صــنع الســالم، وجيــب أن تعــرب كــل     ــدعم لعملي التوكيــد وال
اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه عن احتياجات احلمايـة املطلوبـة   

  .  )٤٥(للسكان املدنيني

وقــال نائــب رئــيس جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة إن    
االفتقـــار إىل اإلرادة السياســـية علـــى التقيـــد التـــام بالقـــانون      

شكل عقبة رئيسية أمـام محايـة املـدنيني خـالل أثنـاء      اإلنساين ي
الرتاعــات. وأشــار إىل أن جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة تأخــذ 
يف االعتبار االحتياجات احملددة للفئات الضعيفة من السـكان،  
مبن فيهم املشردون داخليـا، وشـدد علـى أمهيـة تعزيـز التعـاون       

هـؤالء السـكان.   بني املنظمات اإلنسانية من أجل محاية  ما يف
كمــا ســلط الضــوء علــى احلاجــة إىل ضــمان حيــاد واســتقاللية 

ــة،  هــذه املنظمــات، مبــا يف ذلــك   ــة الصــليب األمحــر الدولي جلن
حلمايـة املـدنيني. وشـدد     “قيمـة مضـافة  ”يشكله ذلك مـن   مبا

ــة للرتاعــات،     أيضــا علــى احلاجــة إىل معاجلــة األســباب اجلذري
  .)٤٦(ألعمال العدائيةيقلل من احتماالت جتدد اندالع ا  مبا

ويف املناقشة اليت تلت ذلـك، أعـرب معظـم املـتكلمني       
عن القلـق إزاء تزايـد اسـتهداف املـدنيني يف احلـرب، وشـددوا       

سـيما املشـردين    على احلاجـة إىل محايـة الفئـات الضـعيفة، وال    
ــتكلمني     ــن املـ ــد مـ ــر العديـ ــال. وذكَّـ ــاء واألطفـ ــا والنسـ داخليـ

لس األمن، علـى وجـه اخلصـوص،    مبسؤولية اتمع الدويل وجم
عــن محايــة الســكان مــن اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب        
والـتطهري العرقــي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية إذا فشــلت  

__________ 

  )٤٥(  S/PV.5319 ٦-٢، الصفحات. 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  
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وأعرب ممثل بريو عن اعتقاده بأنـه   .)٤٧(الدولة يف القيام بذلك
ينبغـــي لألعضـــاء الـــدائمني يف الـــس أن يتفقـــوا علـــى عـــدم  

الــــنقض عنـــدما ينطــــوي األمــــر علــــى  اســـتعمال حقهــــم يف  
ــل    ــن هــذا القبي ــهاكات جســيمة م ــل االحتــاد   .)٤٨(انت ورأى ممث

ــه بوضــوح   ”الروســي أنــه   ــن الســابق ألوان ــزج مبفهــوم   “م ال
وكـان أيضـا    .)٤٩(املسؤولية عن احلماية يف وثائق جملس األمـن 

مـــن رأي العديـــد مـــن املمـــثلني أن اجلمعيـــة العامـــة ينبغـــي أن 
  .  )٥٠(من التعمق قبل أن ينظر فيه الس تناقش املفهوم مبزيد

وقال ممثل فرنسا إنه وإن كان يتفق مـع الـرأي القائـل      
إطـار اجلمعيـة العامـة، إال أنـه      بأن املفهوم سـيجرى تنقيحـه يف  

ــه   ــد بأن ــس      ”يعتق ــألوف أن يشــري ال ــري امل ــن غ ــن يكــون م ل
ألن هنـاك توافقـا يف اآلراء عليهـا بـني قـادة       “هذه الفكـرة  إىل

ول، ورأي كـــذلك أن الـــس ينبغـــي أن يسترشـــد ـــذه  الـــد
الفكرة يف ما يقوم به من أعمال، وخباصة يف مـا يتعلـق بـدوره    

    .)٥١(يف جمال محاية السكان
__________ 

 ١٢(األرجنـتني)؛ والصـفحتان    ٩و  ٨ املرجع نفسه، الصفحتان  )٤٧(  
(إيطاليـا)؛ والصـفحتان    ١٣و  ١٢(إيطاليا)؛ والصفحتان  ١٣و 

(اليونــــــــان)؛  ٢٢و  ٢١(بــــــــريو)؛ والصــــــــفحتان  ١٤ و ١٣
(مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة)؛ والصــفحتان   ٢٦-٢٤والصــفحات 

 (الدامنرك). ٣٢-٣٠(املكسيك)؛ والصفحات  ٢٩و  ٢٨

 .١٤و  ١٣ن املرجع نفسه، الصفحتا  )٤٨(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  

 ١٨(الربازيـل)؛ والصـفحتان    ١٠و  ٩املرجع نفسه، الصـفحتان    )٥٠(  
(جنــــوب  ٢٧و  ٢٦(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحتان  ١٩و 

 ٢٩(املكسيك)؛ والصـفحتان   ٢٩و   ٢٨أفريقيا)؛ والصفحتان 
 ٢، الصـــفحتان S/PV.5319 (Resumption 1) (الصـــني)؛ و ٣٠و 
 (اجلزائر). ٣و 

  )٥١(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٨و  ٧، الصفحتان. 

وقــال ممثــل الصــني إنــه وإن كــان يالحــظ أن الوثيقــة     
تشــري بوضــوح إىل املســؤولية  )٥٢(اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي

ة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب    عــن محايــة الســكان مــن اإلبــاد    
والــتطهري العرقــي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية، إال أنــه       

كانـت   إذا لـدى تقريـر مـا    “ـج حـذر  ”يعتقد بوجوب اختاذ 
ــام      ــة يف القي ــة مواطنيهــا أو راغب ــى محاي ــادرة عل ــا ق ــة م حكوم
بذلك. أما التـدخل العشـوائي واملتعجـل فينبغـي اجتنابـه، ألنـه       

ــد احلــاالت و   ــد يعق ــدنيني    ق ــؤدي إىل إحلــاق ضــرر أكــرب بامل ي
األبرياء. كما أعرب عـن اعتقـاده بأنـه ينبغـي تقـدمي املسـاعدة       
البناءة إىل الـدول جتنبـا النتـهاك سـيادة الـدول والحتـرام إرادة       

  .  )٥٣(األطراف املعنية

ينبغي لـس   وأعرب ممثل مصر عن رأي مفاده أنه ال  
سياسـات عامـة    األمن أن يوسع من سلطاته بالتدخل يف وضع

للتعامل مع املسـائل اإلنسـانية وحقـوق اإلنسـان، فرسـم تلـك       
السياسات يقع يف اختصاص اجلمعية العامة. ولذا فقـد أعـرب   
عن القلق إزاء ما ورد يف تقريـر األمـني العـام عـن دور الـس      

ــق   ــنني وتطبي ــة  ”يف تق ــا يســمى مبســؤولية احلماي ــدى “م . وأب
ات حمـددة اهلـدف علـى    أيضا اعتراضه على فكرة فـرض جـزاء  

الـــدول مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن أجـــل ضـــمان وصـــول  
ى النحـــــو املقتـــــرح يف تقريـــــر املســـــاعدات اإلنســـــانية، علـــــ

  .  )٥٤(العام  األمني

ما يتعلق باملسؤولية عن احلماية، شدد املتكلمـون   ويف  
علــــى دور املنظمــــات اإلقليميــــة يف جمــــال تقــــدمي املســــاعدة  

__________ 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٥٢(  

  )٥٣(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٣٠و  ٢٩، الصفحتان. 

  )٥٤(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٧و  ٦، الصفحتان. 
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احلاجة إىل تعزيـز التعـاون مـع    اإلنسانية وحفظ السالم، وعلى 
  .  )٥٥(تلك املنظمات ومتويلها

والحـــظ متكلمـــون كـــثريون مـــع القلـــق أن إمكانيـــة    
وصول العاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية إىل أشـد الفئـات      
ــتكلمني إىل       ــة امل ــا غالبي ــا تكــون حمــدودة. ودع ــا م ضــعفا غالب

ــدنيني يف إ     ــة امل ــانية ومحاي ــز وصــول املســاعدة اإلنس ــار تعزي ط
واليـــات حفـــظ الســـالم وشـــدد ممثـــل سويســـرا، يف معـــرض   
إشارته إىل بعثـات حفـظ السـالم املكلفـة مبهـام متعـددة، علـى        

مــن  “جيــب أن يضــطلع ــا مــدنيون ”أن األعمــال اإلنســانية 
أجل كفالة مراعاة املبادئ اإلنسـانية. وأشـار إىل أن هنـاك، يف    

 يف بعض األحيان، حالة من عـدم الوضـوح علـى أرض الواقـع    
ما يتعلق بدور كل مـن اجلهـات اإلنسـانية والعسـكرية، فـدعا      
ــة بشــأن اســتخدام أصــول     ــادئ التوجيهي ــاع املب الــس إىل اتب
ــدة       ــم املتحـ ــطة األمـ ــدعم أنشـ ــدين لـ ــكري واملـ ــدفاع العسـ الـ

  .)٥٦(اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املعقدة

وأبــدى ممثــل أوغنــدا اعتراضــات علــى مــا ورد مــن         
 تقرير األمني العام، مبا يف ذلك من حيـث  إشارات إىل بلده يف

عدد األشخاص املشردين داخليا يف مشال أوغندا، والتقييـدات  
اليت تفرضها حكومة بلده على حرية التنقـل يف تلـك املنطقـة.    
ــر      ــذ األوامـ ــده يف تنفيـ ــاعدة بلـ ــدويل مسـ ــع الـ ــد اتمـ مث ناشـ
ــادة جــيش      ــة بق ــة املتعلق ــة الدولي  الصــادرة عــن احملكمــة اجلنائي

  .  )٥٧(الرب للمقاومة
__________ 

  )٥٥(  S/PV.5319ــاد الروســي)؛ والصــفحات    ١٩و  ١٨ن ، الصــفحتا (االحت
ــا املتحــدة)؛ و  ٢٦- ٢٤ ــة ترتاني ، S/PV.5319 (Resumption 1)  (مجهوري

 (مجهورية كوريا). ١٧و  ١٦الصفحتان 

  )٥٦(  S/PV.5319 ٢٨و  ٢٧، الصفحتان. 

  )٥٧(  S/PV.5319 (Resumption 1) ٤و  ٣، الصفحتان. 

وأشــار ممثــل اململكــة املتحــدة إىل أن الوقــت قــد حــان   
ــيت قــدمها األمــني العــام خــالل الســنوات     ــيم التوصــيات ال لتقي
اخلمس املاضية بشأن الكيفية اليت ميكن ـا للمجلـس أن يزيـد    
من حتسني محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة. وقال إن وفـده  

ار مـــن أجـــل معاجلـــة الثغـــرات شـــرع يف إعـــداد مشـــروع قـــر
يتعلق بالوقاية واحلماية ووصـول املسـاعدات اإلنسـانية.     ما يف

ــرات ال   ــك الثغـ ــد تلـ ــال إن سـ ــل   وقـ ــتم إال بالعمـ ــن أن يـ ميكـ
املشـــترك مـــن قبـــل األطـــراف يف الرتاعـــات، وفـــرادى الـــدول 

  .  )٥٨(املعنية، واتمع الدويل
  

 ٢٠٠٦نيســـــــــان/أبريل  ٢٨ مقـــــــــرر مـــــــــؤرخ   

  )  ٢٠٠٦(١٦٧٤: القرار )٥٤٣٠  (اجللسة

ــة    ، املعقــــــودة يف ٥٤٣٠جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
ــه  ٢٠٠٦نيســـان/أبريل  ٢٨ ، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـ

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن محايـــة املـــدنيني يف حـــاالت الـــرتاع 
ــات     .)٥٩(املســلح ــن ببيان ــس األم ــن أعضــاء جمل ــدل أي م ومل ي

ــاه أع    ــرئيس (الصــني) انتب ضــاء خــالل هــذه اجللســة. ووجــه ال
ــرار  ومــن مث مت طرحــه للتصــويت،   ؛)٦٠(الــس إىل مشــروع ق

)، الذي قـرر  ٢٠٠٦( ١٦٧٤واعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 
  الس مبوجبه، يف مجلة أمور، ما يلي:  

مــن الوثيقــة  ١٣٩و  ١٣٨أكــد مــن جديــد أحكــام الفقــرتني    
٢٠٠٥اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام  

)٦١(
يـة  بشـأن املسـؤولية عـن محا    

السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم     
  ؛)٦١(املرتكبة ضد اإلنسانية

__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٨(  

  )٥٩(  S/2005/740. 

  )٦٠(  S/2006/267. 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٦١(  
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وطالــب مجيــع األطــراف املعنيــة االمتثــال بشــدة لاللتزامــات         
  الواقعة عليها مبوجب القانون الدويل؛  

ــانون        ــى صــكوك الق ــد عل ــيت مل تصــدق بع ــدول ال وأهــاب بال
ــانون   ــدويل وق ــانون الالجــئني النظــر يف   اإلنســاين ال حقــوق اإلنســان وق

القيام بـذلك واختـاذ التـدابري التشـريعية والقضـائية واإلداريـة املناسـبة مـن         
  أجل الوفاء بالتزاماا مبوجب تلك الصكوك؛  

وطالب مجيع الدول بالتنفيذ التام جلميـع قـرارات الـس ذات      
تحـدة حلفـظ السـالم    ذا الشأن مع بعثات األمـم امل  الصلة والتعاون التام

  وأفرقتها القطرية على متابعة تلك القرارات وتنفيذها؛  

وأهاب جبميع األطراف املعنية كفالـة أن جتـري يف إطـار مجيـع       
ــات الســـ   ــالم، واتفاقـ ــات السـ ــايف   عمليـ ــيط للتعـ ــات التخطـ الم، وعمليـ

مراعـــــاة االحتياجـــــات اخلـــــاص  آثـــــار النــــــزاعات واإلعمـــــار، مـــــن
  واألطفال؛    للنساء

اتمــع الــدويل علــى تقــدمي الــدعم واملســاعدة لــتمكني  وحــث  
ــن       ــة الالجــئني وغريهــم م ــن االضــطالع مبســؤولياا إزاء محاي ــدول م ال

  األشخاص املشمولني باحلماية مبوجب القانون اإلنساين الدويل؛

ــيح، وفقــا ألحكــام       ــة علــى أن تت وحــث مجيــع األطــراف املعني
فاقيـات جنيـف وقواعـد الهـاي،     ذلك ات يف القانون اإلنساين الدويل، مبا

ــل       ــدمي خــدمام بالكام ــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية ســبل تق للع
ــرتاع      ــاجني إىل املســاعدة يف حــاالت ال ــدنيني احملت ــق إىل امل ــدون عوائ وب
املسلح، وأن تـوفر قـدر املسـتطاع مجيـع التسـهيالت الالزمـة لعمليـام،        

اإلنسـانية ومـوظفي األمـم     وأن تعزز سـالمة العـاملني يف جمـال املسـاعدة    
  املتحدة واألفـــراد املرتبطــني ـا وأمنهم وحرية تنقلهم وممتلكام؛  

ــة          ــن محاي ــل ع ــره املقب ــدم تقري ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم وطل
املدنيني يف الصراع املسلح يف غضون مثانية عشر شهرا مـن تـاريخ اختـاذ    

  هذا القرار.  
  

ــداوالت الــــيت أجريــــت يف     ــه ح ٢٨املــ زيران/يونيــ

  )  ٥٤٧٦(اجللسة  ٢٠٠٦

ــة    ، املعقــــــودة يف ٥٤٧٦جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها ٢٠٠٦حزيران/يونيــه  ٢٨

وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس إضـافة       حاالت الطوارئ. وأدىل

  .  )٦٢(إىل مثانية ممثلني آخرين

ويف اإلحاطة اليت قدمها وكيل األمني العام، ذكـر أنـه     
ــرار   ــرغم مــــن أن القــ ــه ٢٠٠٦( ١٦٧٤علــــى الــ ــه أمهيتــ ) لــ

األساسية يف إحراز تقدم يف مسألة محاية املـدنيني، فإنـه أخفـق    
يف ضمان االستجابة على حنو ميكن التنبؤ به للمعاناة اجلسـيمة  

ال إن الـــيت يتعـــرض هلـــا املـــدنيون مـــن الفئـــات الضـــعيفة. وقـــ
ــرار        ــد الق ــن جدي ــه م ــا أكــد علي ــة، كم ــن احلماي املســؤولية ع

)، تقــع علــى عــاتق األمــم املتحــدة، وخاصــة   ٢٠٠٦( ١٦٧٤
جملس األمن. بيد أنه أشار إىل وجـود العديـد مـن املـرات الـيت      
مل ب فيها األمـم املتحـدة للـدفاع عـن السـكان املـدنيني ممـن        

اك مؤشـرات  كانوا يف حاجة إىل ذلك. ورغم تسليمه بـأن هنـ  
ــة أفضــل     ــة إىل تــوفري محاي علــى إحــراز تقــدم يف اجلهــود الرامي
ــه شـــدد علـــى أن املـــدنيني    للمـــدنيني يف حـــاالت الـــرتاع، فإنـ

وطـــــأة الـــــرتاع املســـــلح ”يزالـــــون يتحملـــــون بالكامـــــل  ال
ــدا   ، وال “واإلرهــــاب ــراق والســــودان وأوغنــ ــيما يف العــ ســ

ة. وشـدد  والصومال وأفغانستان ومجهورية الكونغو الدميقراطي
على أمهية االستفادة بصـورة أكثـر فعاليـة مـن جمموعـة أدوات      
ــك جعــل      ــة املوجــودة حتــت تصــرف الــس، مبــا يف ذل احلماي

. وقــال إن “منــهاج عمــل حقيقيــا ”) ٢٠٠٦( ١٦٧٤القــرار 
بعثــات حفــظ الســالم جيــب أن تكــون جمهــزة بواليــات أفضــل 
ــات.     ــذه الواليـ ــاز هـ ــن إجنـ ــها مـ ــيت متكنـ ــاملوارد الـ ــل وبـ  وأمشـ
ــظ الســالم      ــراد حف ــوافر ألف ــك، جيــب أن تت وباإلضــافة إىل ذل
األدوات واإلرشاد والدعم لتمكينهم من التصدي للتهديـدات  
ــزاءات    ــظ أن اجلـ ــال عـــن ذلـــك، الحـ ــة. وفضـ وتـــوفري احلمايـ

__________ 

لومبيــا ممثلــو أوغنــدا وســلوفينيا والعــراق وغواتيمــاال وكنــدا وكو   )٦٢(  
 وليختنشتاين والنمسا (باسم االحتاد األورويب).
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املوجهة ينبغي استخدامها يف أبكر فرصـة ممكنـة حيثمـا تنتشـر     
دويل االنتهاكات ضد املدنيني لكي نعـرب عـن قلـق اتمـع الـ     

    .)٦٣(ولكي يكون هذا أول خطوة حنو احلماية

ــرار     ــاذ القــ ــم املــــتكلمني باختــ  ١٦٧٤ورحــــب معظــ

)، والذي تضمن يف رأيهم عددا من العناصـر احلامسـة   ٢٠٠٦(
لتحسني نظام احلماية الدولية للمدنيني يف الرتاعـات املسـلحة.   
وشدد ممثـل اململكـة املتحـدة، يف رأي عـرب عنـه ممثـل كـل مـن         

الكونغــو، علــى أن اجلهــود املبذولــة مــن أجــل محايــة   أوغنــدا و
املدنيني من آثار الرتاعـات املسـلحة جيـب أن تكـون يف صـميم      
عمــل الــس، ومــن هنــا جــاء تأكيــد الــس جمــددا يف القــرار   

ــن     ٢٠٠٦( ١٦٧٤ ــه يتحمــل مســؤولية مشــتركة ع ــى أن ) عل
محاية السكان مـن االنتـهاكات الواسـعة النطـاق، وعلـى وجـه       

مــن اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية، مبــا يف ذلــك اخلصــوص، 
  .  )٦٤(احتمال التعرض لإلبادة اجلماعية

وأعرب املتكلمون عن القلق بوجه خاص إزاء األزمـة    
ــدنيني يف      ــى امل ــرتاع عل ــأثري ال ــور، وخاصــة ت املســتمرة يف دارف
تلك املنطقة. وقال ممثل الواليات املتحدة األمريكيـة إن احلالـة   

ح الــدور العاجــل الــذي جيــب أن تضــطلع بــه  يف دارفــور توضــ
وأعـرب ممثـل اململكـة املتحـدة عـن       .)٦٥(الدول حلماية املدنيني

ميكــن  ال “مـن النــاحيتني السياسـية والعمليـة   ”رأي مفـاده أنـه   
نشر بعثـة األمـم املتحـدة يف دارفـور مـا مل تعـاجل مسـألة محايـة         

  .  )٦٦(املدنيني ومت توفري هذه احلماية
__________ 

  )٦٣(  S/PV.5476 ٦-٢، الصفحات. 

(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحتان     ٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٤(  
 (الكونغو). ١٦ و ١٥(غانا)؛ والصفحتان  ١٢و  ١١

 .١٧ة املرجع نفسه، الصفح  )٦٥(  

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٦(  

)، ٢٠٠٦( ١٦٧٤شـتاين بـالقرار   ورحب ممثـل ليختن   
ــذي       ــدور ال ــه كــان يفضــل صــياغة واضــحة بشــأن ال ــال إن وق
يرغب جملس األمن يف القيـام بـه يف مـا يتعلـق مبسـؤولية محايـة       
الســكان مــن اإلبــادة اجلماعيــة، وجــرائم احلــرب، والــتطهري       
العرقــي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية. وأعــرب أيضــا عــن  

يتضـمن أي إشـارة إىل الـدور احليـوي      خيبة أمله ألن القرار مل
  .  )٦٧(الذي تؤديه احملكمة اجلنائية الدولية

ومــن أجـــل تعزيــز محايـــة املــدنيني، أبـــرز املتكلمـــون      
عموما احلاجة إىل إيالء مزيد من االهتمام للجهـود الراميـة إىل   
منع نشوب الرتاعات؛ وتقدمي املسؤولني عـن اجلـرائم املرتكبـة    

ــدنيني إىل العدا  ــن    ضــد امل ــالت م ــة اإلف ــاء ثقاف ــايل إ ــة، وبالت ل
العقاب؛ ولتعزيـز دور بعثـات حفـظ السـالم يف تـوفري احلمايـة       
للمدنيني. وشددوا على أن حفظة السالم جيب أن تكـون هلـم   
والية واقعيـة ولكنـها تتميـز أيضـا بالوضـوح والقـوة مـن أجـل         

  محاية املدنيني وتيسري وجود بيئة آمنة.  

وســي إن مــن الضــروري وضــع وقــال ممثــل االحتــاد الر  
ــي     ــوطين واإلقليمـ ــعيد الـ ــى الصـ ــقة علـ ــة ومنسـ ــدابري منهجيـ تـ
ــة املــدنيني مــن احلــوادث الــيت تقــع يف حــاالت     والــدويل حلماي

وقال ممثل فرنسا إن واليات حفـظ السـالم    .)٦٨(الرتاع املسلح
عنــدما جيــري وضــعها، ينبغــي أن حتــدد بوضــوح مســؤوليات    

ــة أن  جتــاه املــدنيني. وشــدد يف الوقــت ن  فســه علــى أمهيــة كفال
ــواقعي حــىت ال     ــابع ال ــات بالط ــذه الوالي ــة   تتســم ه ــد حفظ جي

الســـالم التـــابعني لألمـــم املتحـــدة أنفســـهم عـــاجزين وهـــم       
يشاهدون املذابح وهي ترتكب حبـق املـدنيني. وأبـدى كـذلك     
ــه أن      ــدا، ذكــر في ــا، كــرره ممــثال النمســا وكن ــل فرنســا رأي ممث

__________ 

 .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٧(  

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٨(  
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لواليـات واملـوارد الـيت    عمليات حفـظ السـالم جيـب أن متـنح ا    
  .  )٦٩(متكنها من االضطالع مبهمتها املتمثلة يف محاية الناس

وتكلـــم ممثـــل ســـلوفينيا، بالنيابـــة عـــن شـــبكة األمـــن    
البشري، فأعرب عن التزام الشبكة مبواصلة تعزيـز فهـم فكـرة    

، وقــال إنــه يف هــذا الصــدد يشــجع  “املســؤولية عــن احلمايــة”
لى االمتنـاع عـن ممارسـة حقهـم     األعضاء الدائمني يف الس ع

ما يتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب     يف النقض يف
واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية، والــتطهري العرقــي. وأعــرب  
عن التأييد الكامل لتعيني املستشار اخلاص لألمـني العـام املعـين    

  .  )٧٠(مبنع اإلبادة اجلماعية

ــل الصــني أن اتمــع ا     ــه   وذكــر ممث ــد تقدمي ــدويل، عن ل
ينبغــي لــه أن يقــوض الســيادة والســالمة  املســاعدة والــدعم، ال
  .  )٧١(اإلقليمية للبلدان املعنية

ــا         ــان حينم ــض األحي ــه يف بع ــان أن ــل الياب والحــظ ممث
تكــون لبعثــة حفــظ الســالم واليــة تتعلــق باحلمايــة، فــإن هــذه   
ــف       ــب خمتل ــب كتائ ــن جان ــة م ــة تفســر تفســريات خمتلف الوالي

وعلى سبيل املثال، فإن قرارات جملس األمن تـأذن يف   البلدان.
املـــدنيني املعرضـــني لتهديـــد ”بعــض األحيـــان بواليـــة حلمايـــة  

ــيك ــن “وشـ ــأن     ، لكـ ــوح بشـ ــدم الوضـ ــن عـ ــة مـ ــاك حالـ هنـ
يشكله هذا التهديد الوشيك. وبغية معاجلـة هـذه املشـكلة،     ما

اقترح أن تضع األمانة العامة إرشادات عمليـة بشـأن األنشـطة    
  .  )٧٢(ية لقوات حفظ السالماليوم

__________ 

 ٢٢(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصـفحتان    )٦٩(  
ــم اال  ٢٣و  ــا، باســ ــفحتان  (النمســ ــاد األورويب)؛ والصــ  ٢٧حتــ
 (كندا). ٢٨ و

  )٧٠(  S/PV.5476 ٢٦-٢٤، الصفحات. 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٧١(  

 .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢(  

وأعرب ممثل غانا عن اعتقاده بأنه يف حالـة فشـل مـن      
ــد  جانــب كــل مــن احلكومــات    واجلماعــات املســلحة يف التقي

عليهمــا مــن التزامــات مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل،    مبــا
يكــون لزامــا علــى األمــم املتحــدة أن تتــدخل حلمايــة الســكان   

نسان. وقـال إنـه يعتقـد أيضـا     األبرياء من انتهاكات حقوق اإل
بأن احملكمة اجلنائية الدوليـة ميكـن أن تسـهم إسـهاما هـائال يف      
ــاء يف    احتــواء ومكافحــة اجلــرائم املرتكبــة ضــد الســكان األبري

  .  )٧٣(مناطق الرتاع

ــثال        ــا كــرره مم ــة رأي ــو الدميقراطي ــل الكونغ ــدى ممث وأب
ئ األرجنتني وغواتيمـاال مفـاده أنـه جيـب علـى الـس أن ينشـ       

آلية رصد ومتابعة متعددة القطاعات مبا ميكِّن من جتميع كافـة  
املعلومات الالزمة لتقييم االحتياجـات املتعلقـة حبمايـة املـدنيني     
يف البلدان املدرجة يف جدول أعمال الس واالستجابة لتلـك  

  .  )٧٤(االحتياجات
  

 كـــــانون األول/ ٤املـــــداوالت الـــــيت أجريـــــت يف   

  )  ٥٥٧٧(اجللسة  ٢٠٠٦ديسمرب 

كانون  ٤، املعقودة يف ٥٥٧٧يف جلسة جملس األمن   
ــمرب  ــدمها   ٢٠٠٦األول/ديسـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حاالت الطوارئ. وأدىل ببيانات خـالل اجللسـة مجيـع أعضـاء     

  .  )٧٥(الس وسبعة ممثلني آخرين
__________ 

 .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣(  

ــو)؛ والصــفحتان   ١٦و  ١٥املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٧٤(   (الكونغ
 غواتيماال).( ٣١  و ٣٠(األرجنتني)، والصفحتان  ١٧و  ١٦

ســـرائيل، وفنلنـــدا (باســـم االحتـــاد األورويب)، ولبنـــان،     إممثلـــو   )٧٥(  
 وميامنار، والنرويج، وكندا، وكولومبيا.
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ها وكيل األمـني العـام، قـال إنـه     ويف اإلحاطة اليت قدم  
كان من بواعث تشجيعه علـى مـدى الـثالث سـنوات املاضـية      
أن مسألة محاية املدنيني احتلـت بصـورة مطـردة مكانـة بـارزة      
يف مــــداوالت الــــس، وانعكــــس أثــــر ذلــــك يف العمليــــات  
اإلنســانية وعمليــات الســالم الــيت تضــطلع ــا األمــم املتحــدة.  

لنجاح احلقيقي لألمم املتحـدة يقـاس   وأعرب عن اعتقاده بأن ا
مبدى ما حققته يف إحـداث فـرق يف مـا يتعلـق بتـأمني احلمايـة       
واحلقــوق واحلريــات للســكان املــدنيني. وأشــار إىل أن الــس  
قد تعهد رمسيا بقبـول املسـؤولية عـن محايـة السـكان املـدنيني،       

تـزال أبعـد مـن     لكنه أعرب عن األسف ألن هذه املسؤولية ال
ن قــد ترمجــت إىل إجــراءات مالئمــة وميكــن التنبــؤ ــا أن تكـو 

مـــن أجـــل تـــوفري احلمايـــة جلميـــع اتمعـــات احملليـــة املنكوبـــة  
واملهــددة بــاخلطر. مث أشــار إىل بعــض احلــاالت، مثــل ليربيــا       
وســـــرياليون، ومجهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة وجنـــــوب  
ــوفري      ــا األمــم املتحــدة جناحــا يف ت ــيت حققــت فيه الســودان، ال

من للمدنيني يف ظل توحد الس. وقال إنه، علـى العكـس   األ
ــس وحــدة اهلــدف والعمــل يف        ــن ذلــك، مل يكــن هنــاك نف م
أماكن مثل دارفور أو غزة. وشدد كـذلك علـى أن اهلجمـات    

يف  ٥٥العنيفة ضد األشـخاص غـري املقـاتلني قـد زادت بنسـبة      
ــة يف الفتــــرة مــــن عــــام     ، وأن ٢٠٠٥إىل عــــام  ١٩٨٩املائــ

ــدنيني ال  الشــواغل ال ــة امل ــي    رئيســية بشــأن محاي ــا ه ــزال كم ت
حسبما أدرجها يف خطة العمل ذات النقـاط العشـر الـيت سـبق     
ــانية،    ــاعدات اإلنسـ ــول املسـ ــار إىل أن وصـ ــدميها. وأشـ ــه تقـ لـ
ــف     ــئني، والعنـ ــا والالجـ ــردين داخليـ ــخاص املشـ ــة األشـ وحالـ
اجلنسـي، ومحايـة األطفـال، واهلجمـات املباشـرة علـى املـدنيني        

ــزال  ال ــق الشــديد ويف     ت ــدعاة للقل ــيت تشــكل م ــور ال ــن األم م
اخلتام، اقترح وكيل األمني العـام مخـس قضـايا باعتبارهـا متثـل      
ــس يف املســتقبل. أوال،     ــة بالنســبة للمجل القضــايا ذات األولوي
ــا     اســتمرار اإلحاطــات املواضــيعية، واالجتماعــات بصــيغة آري
ــن       ــا يكفــي م ــوفري م ــة بضــمان ت وغريهــا مــن الوســائل الكفيل

ــن      ــة م ــا، االســتفادة الفعال ــة؛ وثاني ــل للحال ــات والتحلي املعلوم
ــهاكات       ــع انت ــس يف من ــات املوجــودة حتــت تصــرف ال اآللي
القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل،   

ذلــك اجلــزاءات احملــددة األهــداف؛ وثالثــا، الوســاطة يف   يف مبــا
ــال ويف ال   ــت املناســب  تســوية الرتاعــات، واالســتخدام الفع وق

للمســاعي احلميــدة؛ ورابعــا، حتســني التمويــل الشــامل والــذي  
ميكــن التنبــؤ بــه؛ وخامســا، ضــمان تــوفري اإلرشــاد والــدعم        

  .  )٧٦(الكافيني لعمليات حفظ السالم

ويف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب املتكلمــون عــن   
بالغ القلـق إزاء اسـتمرار اهلجمـات علـى املـدنيني يف الرتاعـات       

ة، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي ضــد املــرأة، والتجنيــد   املســلح
القســري للجنــود األطفــال. وأعربــت الوفــود أيضــا عــن قلقهــا 
ــاملني يف اــال اإلنســاين،      ــى الع ــادة يف اهلجمــات عل إزاء الزي
األمر الذي أدى إىل تفاقم العقبات اليت تعترض سـبيل وصـول   
ــن   ــع حـــد لإلفـــالت مـ ــوا إىل وضـ ــانية، ودعـ ــاعدة اإلنسـ  املسـ
العقــاب علـــى انتـــهاكات القـــانون اإلنســـاين الـــدويل وقـــانون  
حقـــوق اإلنســـان. كمـــا شـــدد املتكلمـــون علـــى أن تزايـــد       
االعتداءات علـى الصـحفيني والعـاملني يف وسـائط اإلعـالم يف      
مناطق الرتاعات مدعاة للقلق البالغ، ولفتوا االنتبـاه إىل معانـاة   

سـلحة اخلفيفـة،   املدنيني نتيجة النتشـار األسـلحة الصـغرية واأل   
  واستخدام األلغام األرضية والذخائر العنقودية.  

ــرار       ــذ الكامــل للق ودعــا متكلمــون كــثريون إىل التنفي
)، مبا يف ذلك املبادئ املتعلقة باملسـؤولية عـن   ٢٠٠٦( ١٦٧٤

احلماية على النحو املبني يف ذلـك القـرار. وشـدد ممثـل الصـني      
دئ احليــاد والرتاهــة علــى أمهيــة تقيــد الوكــاالت اإلنســانية مببــا 

واملوضــوعية واالســتقالل بغيــة احلفــاظ علــى الطــابع اإلنســاين   
 املنازعـــات السياســـية احملليـــة لعملياـــا ولتجنـــب الضـــلوع يف

__________ 

  )٧٦(  S/PV.5577 ٧-٢، الصفحات. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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وكـرر ممثـل الواليـات     .)٧٧(التأثري سلبا علـى عمليـة السـالم    أو
املتحدة القول بأنه يف حـاالت الـرتاع العنيفـة الـيت تكـون فيهـا       

ة أو غـري قـادرة علـى محايـة سـكاا املـدنيني،       الدولة غـري راغبـ  
  .  )٧٨(يتعني القيام به “دور مميز”يكون للمجتمع الدويل 

  
 كـــانون األول/ ٢٣مقــرر اختـــذه جملـــس األمـــن يف    

): القــــــرار ٥٦١٣(اجللســــــة  ٢٠٠٦ديســــــمرب 

٢٠٠٦(١٧٣٨  (  

ــة جملــــــس األمــــــن     ، املعقــــــودة يف ٥٦٣١يف جلســــ
ببيـــان أي مـــن يـــدل  ، مل٢٠٠٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٣

ــس إىل      ــاه الـ ــر) انتبـ ــرئيس (قطـ ــه الـ ــس. ووجـ ــاء الـ أعضـ
؛ مت طرحــه للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع    )٧٩(مشــروع قــرار 
)، وقــرر الـس مبوجبــه، يف  ٢٠٠٦( ( ١٧٣٨بوصـفه القـرار   

  مجلة أمور، ما يلي:  

أدان اهلجمــات املتعمــدة ضــد الصــحفيني ومــوظفي وســائط        
م يف حاالت الرتاع املسـلح، وأهـاب جبميـع    اإلعالم واألفراد املرتبطني 

  األطراف أن توقف هذه املمارسات؛  

وأكد من جديـد إدانتـه جلميـع أعمـال التحـريض علـى العنـف          
ضــد املــدنيني يف حــاالت الــرتاع املســلح، وأكــد كــذلك مــن جديــد         
ضــرورة أن ميثــل أمــام العدالــة، وفقــا للقــانون الــدويل الواجــب التطبيــق،  

  رضون على هذا العنف؛  األفراد الذين حي

وأشــــار إىل مطالبتــــه مجيــــع األطــــراف يف أي نــــزاع مســــلح   
االمتثال التام لاللتـزامات املنطبقة عليهم مبوجب القـانون الـدويل املتعلـق    
حبماية املدنيني يف الرتاع املسلح، مبن فيهم الصحفيون وموظفـو وسـائط   

  اإلعالم واألفراد املرتبطون م؛ 

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

 املرجع نفسه.  )٧٨(  

  )٧٩(  S/2006/1023. 

األطــراف األخــرى يف أي نــزاع مســلح وحــث الــدول ومجيــع   
على أن تبذل قُصاراها ملنع ارتكاب انتهاكات للقانون اإلنسـاين الـدويل   
ــالم     ــائط اإلعـ ــو وسـ ــن يف ذلـــك الصـــحفيون وموظفـ ضـــد املـــدنيني، مبـ

  واألفراد املرتبطون م؛  

ــزاع مســلح        ــع األطــراف املشــتركني يف حــاالت ن وحــث مجي
ــرام االســتقالل املهــين للصــحف    ــى احت ــوظفي وســائط اإلعــالم  عل يني وم

  واألفراد املرتبطني م وحقوقهم كمدنيني؛  

وطلب إىل األمني العام أن يضـمن تقـاريره القادمـة عـن محايـة        
وأمــن الصــحفيني  اع املســلح كبنــد فرعــي مســألة ســالمةاملـدنيني يف الــرت 

  وموظفي وسائط اإلعالم واألفراد املرتبطني م. 
  

ــداوالت الــــيت أجريــــت يف     ــه  ٢٢املــ حزيران/يونيــ

(اجللســــتان  ٢٠٠٧ تشــــرين الثــــاين/نوفمرب ٢٠ و

  )  ٥٧٨١و  ٥٧٠٣

ــة    ، املعقــــــودة يف ٥٧٠٣جملــــــس األمــــــن يف جلســــ
، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٢٢

وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
س إضـافة  ببيانـات مجيـع أعضـاء الـ     حاالت الطوارئ. وأدىل

  .  )٨٠(إىل مثانية ممثلني آخرين

ويف حـني أبـرز وكيـل األمــني العـام يف إحاطتـه بعــض        
أوجه التحسن اليت حتققت يف جمال محاية املدنيني يف الرتاعـات  
املسلحة يف عدة مناطق، فإنـه شـدد علـى أن الصـورة يف كـثري      

. “قامتــة وتبعــث علــى القلــق الشــديد ”تــزال  مــن األمــاكن ال
فصيل جماالت القلق الرئيسية الثالثـة، وهـي مسـألة    وتناول بالت

اسـتهداف املـدنيني؛ واسـتمرار تشـريد املـدنيني نتيجـة للـرتاع؛        
__________ 

ــم       )٨٠(   ــا باسـ ــا (أيضـ ــرائيل، وأملانيـ ــتني، وإسـ ــو األرجنـ ــتراليا أممثلـ سـ
ونيوزيلندا)، وإيطاليا، ومجهورية كوريـا، وروانـدا، وغواتيمـاال،    
ــار،    ــيك، وميامنــ ــتاين، واملكســ ــا، وليختنشــ ــدا، وكولومبيــ وكنــ

 ونيجرييا، واليابان.



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1113/1582 11-02856 
 

وعــدم إمكانيــة الوصــول إىل احملتــاجني، وعــدم تــوافر األمــن       
للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية. وأوضـح أن الـس اختـذ    

لـذي يتجلـى   خطوات هامة حنو حتسني محايـة املـدنيني، األمـر ا   
يف وجود نظام أكثر قوة حلفظ السالم ونشر أفـراده علـى حنـو    
أكثر اتساما بالرؤيـة االسـتراتيجية واتصـاال مبفهـوم احلمايـة يف      

مــا يتعلــق بنشــر عمليــات  مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. ويف
أخـرى حلفـظ السـالم يف املســتقبل، اقتـرح أن يـتم اســتخالص      

ــذي     ــي ال ــر العمل ــن األث ــدروس م ــع   ال ــى أرض الواق ــه عل حقق
  إدراج محاية املدنيني يف عدد من واليات حفظ السالم.  

وأشار إىل اتفاق اجلمعية العامة يف مؤمتر القمة العـاملي    
ــام  ــأن    ٢٠٠٥لعـ ــي بشـ ــدأ أساسـ ــى مبـ ــن  ”علـ ــؤولية عـ املسـ

ــة ــدة ال “احلمايـ ــاره قاعـ ــؤولية   باعتبـ ــى املسـ ــد فقـــط علـ تؤكـ
ــا واخل  ــة مواطنيهـ ــدول يف محايـ ــية للـ ــها األساسـ ــعني لواليتـ اضـ

ــتطهري       ــة، وجــرائم احلــرب، وال ــادة اجلماعي ــن اإلب القضــائية م
العرقي، واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، ولكنها تعترف أيضـا  
بدور اتمع الـدويل واألمـم املتحـدة يف مسـاعدة الـدول علـى       
ممارسة هـذه املسـؤولية. وحـث الـس علـى زيـادة االسـتثمار        

وعلــى وضــع تــدابري ملــا بعــد انتــهاء  يف منــع نشــوب الرتاعــات 
حاالت الرتاع وتكفل منـع االنـزالق إليـه سـريعا مـرة أخـرى.       
وقــال أيضــا إنــه سيســتمر يف ضــمان اإلدمــاج التــام للشــواغل    
ــام       ــه اهتم ــظ الســالم، وتوجي ــود حف ــة يف جه ــة باحلماي املتعلق
الـــس إىل احلـــاالت الـــيت تنطـــوي علـــى شـــواغل إنســـانية       

  .  )٨١(خطرية

شـار املتكلمـون إىل التقـدم احملـرز يف محايـة      ويف حني أ  
املــدنيني يف الرتاعــات املســلحة، فــإم شــددوا املتكلمــون علــى 

يزال هناك الكثري الذي يتعني القيـام بـه مـن أجـل تـوفري       أنه ال
احلماية الشاملة هلم، ومـن أجـل ضـمان محايـة وتعزيـز حقـوق       

__________ 

  )٨١(  S/PV.5703 ٧-٢، الصفحات. 

ــق بوجــه      اإلنســان اخلاصــة ــم. وأعــرب املتكلمــون عــن القل
خــاص إزاء تزايــد أعــداد الالجــئني واملشــردين داخليــا علــى       
مستوى العامل. وأعربت وفود عديدة عن قلقهـا بوجـه خـاص    
إزاء تدهور احلالة األمنيـة يف دارفـور علـى الـرغم مـن االتفـاق       
ــة اإلنســانية يف كــل مــن     ــالقوة املشــتركة، وإزاء احلال ــق ب املتعل

مــن بــني  قطــاع غــزة وأفغانســتان والصــومال وســري النكــا،  
  يزال املدنيون فيها ضحايا للرتاعات.    أماكن أخرى، حيث ال

وكرر عدد من املتكلمني التأكيد علـى أحكـام القـرار      
)، وقالوا إم مع تسليمهم بـأن األطـراف يف   ٢٠٠٦( ١٦٧٤

الرتاعـــات املســـلحة تتحمـــل املســـؤولية الرئيســـية عـــن محايـــة   
ل حـال فشـل   املدنيني، فإن على اتمع الـدويل واجـب التـدخ   

وتشـاطرت وفـود عديـدة     .)٨٢(هذه األطـراف يف القيـام بـذلك   
الــرأي القائــل بــأن اجلهــود الراميــة إىل محايــة املــدنيني جيــب أن 

لــس، ودعــت الــس واملنظمــة    تكــون مــن صــميم عمــل ا   
املســؤولية ”إىل القيــام باملزيــد مــن أجــل تعزيــز مبــدأ       ككــل

  .  “احلماية  عن

إنه يف حـني تقـع املسـؤولية    وقال ممثل االحتاد الروسي   
عن محاية املدنيني يف املقام األول على عاتق حكومات الـدول  

ينبغي أن تأخـذ هـذه املسـؤولية يف    ”اليت تدور فيها الرتاعات، 
االعتبـار األطـراف األخـرى الـيت قـد تجـر إىل خمتلـف حـاالت         

. وجيــب أن يفســر مفهــوم املســؤولية عــن احلمايــة يف   “الــرتاع
ــال ا  ــة     ظــل االمتث ــؤمتر القم ــة مل ــة اخلتامي ــدقيق ألحكــام الوثيق ل
ــام   ــاملي لعــ ــة   ، وينب٢٠٠٥العــ ــة العامــ ــر اجلمعيــ ــي أن تنظــ غــ
__________ 

 ٩و  ٨(بنمــا)؛ والصــفحتان   ٨و  ٧املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٨٢(  
(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحتان     ١٠و  ٩(بريو)؛ والصفحتان 

(اململكة املتحدة)؛  ٢٠و  ١٩(إيطاليا)؛ والصفحتان  ١١و  ١٠
(كنـدا،   ٣٥-٣٣الصفحات(بلجيكا)؛ و ٢٤ و ٢٣والصفحتان 

 ٣٦ و ٣٥بالنيابــة أيضــا عــن أســتراليا ونيوزيلنــدا)؛ والصــفحتان 
 (رواندا). ٣٨و  ٣٧(ليختنشتاين)؛ والصفحتان
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يترتب علـى ذلـك مـن آثـار علـى أسـاس مبـادئ امليثـاق          ما يف
وكــرر ممثــل الصــني التأكيــد علــى أن      .)٨٣(والقــانون الــدويل 

علـى حنـو   ”مفهوم املسؤولية عن احلماية ينبغي فهمه وتطبيقـه  
وأشار إىل أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعـام  . “سليم

طلبت إىل اجلمعية العامة أن تواصـل النظـر يف املفهـوم     ٢٠٠٥
تزال هنـاك تباينـات يف فهـم هـذا املفهـوم       وإثرائه. وأكد أن ال

وتفسريه من قبل الدول األعضاء، ولذلك ينبغـي لـس األمـن    
  .  )٨٤(ة عن احلمايةأن يكف عن االحتجاج مبفهوم املسؤولي

وسعيا إىل تعزيـز محايـة املـدنيني، دعـت وفـود عديـدة         
ــن     ــس األمــ ــرار جملــ ــام قــ ــرد ألحكــ ــذ املطــ  ١٦٧٤إىل التنفيــ

ــرى.   ٢٠٠٦( ــدابري األخـ ــد والتـ ــالل حتســـني الرصـ ــن خـ )، مـ
وأعرب ممثل كل من فرنسا واململكة املتحـدة عـن رأي مفـاده    

اسبا، متتـع  أن بإمكان الس أن يواصل، حيثما يكون ذلك من
حفظة السالم التابعني لألمـم املتحـدة بواليـات قويـة وبالـدعم      
الالزم لتمكينهم من محاية املدنيني من العنف، وذكرا أن مبـدأ  
محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم ينبغي أن حيظـى مبزيـد   

ــيل ــن التفصـ ــات    .)٨٥(مـ ــع توجيهـ ــدا إىل وضـ ــل كنـ ــا ممثـ ودعـ
وأعـرب   .)٨٦()٢٠٠٦( ١٦٧٤واضحة من أجل تنفيذ القـرار  

ممثل مجهورية كوريا عـن اعتقـاده بأنـه نظـرا الخـتالف طبيعـة       
كل صراع، ينبغي للمجلس وضع آلية على أسـاس كـل حالـة    

  .  )٨٧(على حدة وحتليل احلاالت املختلفة للسكان املدنيني
__________ 

 .٢٣و  ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٣(  

 .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٤(  

 ١٩(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصـفحتان    )٨٥(  
 ملكة املتحدة).(امل ٢٠و 

 .٣٥-٣٣املرجع نفسه، الصفحات   )٨٦(  

 .٣٧و  ٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٧(  

ــة    ــن  ويف جلســـ ــس األمـــ ــودة يف ٥٧٨١جملـــ ، املعقـــ
جـــدول  ، أدرج الـــس يف٢٠٠٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٠

أعماله تقرير األمني العام عن محاية املدنيني يف حـاالت الـرتاع   
واستمع الس إىل بيانـات أدىل ـا األمـني العـام،      .)٨٨(املسلح

ــة يف     ــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاث ــل األمــني الع ووكي
ــر      ــليب األمحـ ــة الصـ ــام للجنـ ــدير العـ ــوارئ، واملـ ــاالت الطـ حـ

ــافة إىل ــة. وباإلضـــ ــاء الدوليـــ ــات  أعضـــ الـــــس، أدىل ببيانـــ
  .  )٨٩(ممثال  ٢٠

وحدد األمني العام يف تقريره التحديات املستمرة الـيت    
جتابـه محايـة املــدنيني يف شـىت الرتاعـات حــول العـامل. وتضــمن      
التقريـر آخــر املســتجدات الــيت شــهدها التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  

ــرار  ــذي    ٢٠٠٦( ١٦٧٤الق ــدنيني ال ــة امل ــز إطــار محاي ) وتعزي
لـــس وغـــريه مـــن الشـــركاء يف الســـنوات األخـــرية. وضـــعه ا

والحظ أن اخلطوة التالية اهلامة واملؤثرة من أجل وضع القـرار  
) موضع التنفيـذ وكفالـة اختـاذ إجـراءات مـن      ٢٠٠٦( ١٦٧٤

شــأا أن يكــون هلــا أثــر ملمــوس علــى أرض الواقــع تتمثــل يف  
 إيالء االهتمام بصورة منهجية يف املـداوالت اليوميـة للمجلـس   
للشواغل والتوصيات الواردة يف هذا التقرير والتقارير السـابقة  

  املتعلقة حبماية املدنيني.  

وأبــرز األمــني العــام يف تقريــره أربعــة حتــديات ذات        
أمهية خاصة سوف يتعني على الـس والـدول األعضـاء اختـاذ     
إجراءات بشأا لضمان االستجابة هلا على حنو أكثـر منهجيـة   

م هو أيضا جمموعة من اإلجـراءات املوصـى ـا    وقوة، واليت قد
__________ 

  )٨٨(  S/2007/643. 

سـتراليا، وإسـرائيل، وأنغـوال (باسـم جمموعـة      أممثلو األرجنـتني، و   )٨٩(  
م االحتـاد األورويب)،  الدول األفريقية)، وأيسلندا، والربتغال (باس

ــام، وكنــــدا،    ــاال، وفييــــت نــ ــرا، وغواتيمــ والســــنغال، وسويســ
ــا،   ــتاين، واملكســـيك، والنـــرويج، والنمسـ وكولومبيـــا، وليختنشـ

 ونيبال، ونيجرييا، ونيوزيلندا، واليابان.
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يف هـــذا الشـــأن. وملواجهـــة التحـــدي األول، وهـــو ضـــمان      
ــام بوضــع     ــاجني، أوصــى األمــني الع ــدنيني احملت الوصــول إىل امل
ترتيبات يتفق مبوجبها على  مسارات وتوقيـت مـرور القوافـل    
ــا     ــك تفادي ــة لنقــل املســاعدات اإلنســانية، وذل واجلســور اجلوي

ات عرضــية ضــد العمليــات اإلنســانية؛ والعمــل   لوقــوع هجمــ
علــى أرفــع املســتويات الدبلوماســية مــن أجــل تعزيــز املمــرات   
اإلنســانية وحتديــد أيــام اهلــدوء علــى جبــهات القتــال؛ ووضــع   
معايري إلعفاء العاملني يف اال اإلنساين مـن شـروط احلصـول    
علـــى تأشـــريات الـــدخول وتصـــاريح الســـفر، وإعفـــاء الســـلع 

ــدات  ــن   واملعـ ــانية مـ ــاعدات اإلنسـ ــدمي املسـ ــتخدمة يف تقـ املسـ
الرســـوم اجلمركيـــة ومـــن القيـــود املفروضـــة علـــى االســـترياد. 
وميكــن بــدء تطبيــق هــذه اإلعفــاءات مبوجــب توصــية يقــدمها   
منســق العمليــات اإلنســانية يف حــاالت الطــوارئ عنــدما تنشــأ 
حاجة إىل تقدمي مساعدات منقذة للحياة علـى وجـه السـرعة.    

ىل التحــدي الثــاين، وهــو ضــمان التصــدي بصــورة   وبالنســبة إ
أقوى للعنف اجلنسي، دعا الدول األعضاء إىل كفالة التحقيـق  
يف حوادث العنف اجلنسي واملعاقبة عليها، بسـبل تشـمل نشـر    
املبدأ املتعلق مبسؤولية القيادة، وتعديل النظم القانونيـة الوطنيـة   

يـة والتصـدي   يف هذا الصدد؛ ثانيا، دعـا إىل دعـم أنشـطة الوقا   
اليت تضطلع ا اجلهات الفاعلة اإلنسانية وإىل تنسيقها بشـكل  

 “مؤسســـية هيئـــة”أفضـــل، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل إنشـــاء  
واضــحه ومكرســة هلــذا الغــرض داخــل األمــم املتحــدة لتنســيق 
هذه األنشطة، وضمان تـوفري اخلـربة يف امليـدان، ووضـع نظـام      

ــأ  ــاق لالضـــطالع بأنشـــطة الـــدعوة املتعلقـــة باملسـ لة علـــى نطـ
املنظومــــــة، والعمــــــل كمســــــتودع ألفضــــــل املمارســــــات. 

يتعلــق بالتحــدي الثالــث، واملتمثــل يف التصــدي بقــدر    مــا ويف
أكـــرب مــــن الفعاليـــة ملســــائل الســـكن واألرض واملمتلكــــات    
ــات       ــا عملي ــا فيه ــة، مب ــد أوصــى األطــراف املعني ــة،  فق العقاري

ات حفــظ الســـالم التابعـــة لألمـــم املتحـــدة أن تتخـــذ اإلجـــراء 
ــر      ــك النشــ ــا يف ذلــ ــردع، مبــ ــع والــ ــراءات للمنــ ــة: إجــ التاليــ

ــات االســتيالء     ــع عملي االســتراتيجي لقــوات حفــظ الســالم ملن
واإلخــالء غــري املشــروع علــى األراضــي واملمتلكــات وقيــام       
احملاكم الوطنيـة أو احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بتحديـد وحماكمـة       

متلكــات تيالء علــى األراضــي واملاملســؤولني جنائيــا عــن االســ 
هدمها بطريقة غري مشـروعة ومقاضـام؛ واختـاذ إجـراءات      أو

حتضــريية، مثــل القيــام يف مرحلــة مبكــرة بتحديــد وتســجيل       
ــي واملمتلكــــات الــــيت هجرهــــا املشــــردون داخليــــا       األراضــ
والالجئون لتيسري استردادها أو التعويض عنها وإصدار وثـائق  

جـــراءات بامللكيـــة إذا تعرضـــت للضـــياع أو التلـــف؛ واختـــاذ إ
ــل إدراج احلــق   ــترداد الســكن    تصــاحلية، مث ــودة ويف اس يف الع

ــربم يف      أو ــيت ت ــات الســالم ال ــع اتفاق ــة يف مجي األرض أو امللكي
املســتقبل ومجيــع قــرارات الــس ذات الصــلة وإدراج مســائل  

يتجــزأ مــن عمــل بعثــات  الســكن واألرض وامللكيــة كجــزء ال
 وأخـريا، ويف حفظ السالم وغريهـا مـن البعثـات ذات الصـلة.     

ما يتعلق بالتحدي الرابع، وهـو الـتخلص مـن اآلثـار اإلنسـانية      
ــام      ــة، دعــا األمــني الع ــذخائر العنقودي ــيت خيلفهــا اســتخدام ال ال
الــدول األعضـــاء إىل إبــرام معاهـــدة حتظــر اســـتخدام وإنتـــاج    
وتكديس الذخائر من هذا القبيل، وتقضي بتـدمري املخزونـات   

أنشـطة إزالـة األلغـام وغريهـا     احلالية، وتنص على االضـطالع ب 
ــام فــورا،     مــن أنشــطة التخفيــف مــن حــدة املخــاطر؛ وإىل القي
حلــني إبــرام هــذه املعاهــدة، بتجميــد اســتخدام ونقــل الــذخائر   
العنقودية. ويف اخلتام، أوصى األمني العام بإنشـاء فريـق عامـل    
مكـرس علـى مسـتوى اخلـرباء لتيسـري تنـاول الشـواغل املتعلقـة         

ر والتحليل على حنـو منـهجي مسـتدام، ولكفالـة     باحلماية بالنظ
التطبيـــق املتســـق للمـــذكرة املعـــدة للنظـــر يف املســـائل املتصـــلة 

ما يتعلق بواليـات   أثناء مداوالت الس يف )٩٠(حبماية املدنيني
فــظ الســالم وغريهــا مــن البعثــات     بعثــات األمــم املتحــدة حل  

__________ 

  )٩٠(  S/PRST/2003/27.املرفق ، 
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رات والبيانـــــات الرئاســـــية، الصـــــلة، ومبشـــــاريع القـــــرا ذات
  األخرى.  املهامو

وأشار األمني العـام، يف مالحظاتـه االفتتاحيـة، إىل أن      
بالنسـبة   “أولوية مطلقـة ”تزال تشكل  مسألة محاية املدنيني ال

ــيت    ــاء الـ ــدول األعضـ ــام األول الـ ــدة، ويف املقـ ــم املتحـ إىل األمـ
تتحمل املسؤولية األساسـية عـن محايـة املـدنيني. وذكـر أنـه مت       

لسـنوات األخـرية، ولكـن إنشـاء فريـق      إحراز بعض التقدم يف ا
عامــل تــابع لــس األمــن بشــأن محايــة املــدنيني يشــكل تقريبــا  

ــة  ” ــة التاليـ ــوة احلتميـ ــال  “اخلطـ ــار إىل أن آالف األطفـ . وأشـ
ــات       ــات، وأن آلي ــام خــالل الرتاع ــون أو يصــابون كــل ع يقتل
ــل خــاص      ــدة املكرســة هلــذا الغــرض، وتعــيني ممث الرصــد اجلدي

ا مـن األدوات احليويـة للمسـاعدة علـى     مكرس هلذه املهمة، مه
  .  )٩١(معاجلة هذا الوضع

وعرض وكيل األمني العام تقرير األمني العـام، فـذكر     
أن ما يتضمنه التقرير من توصيات بالعمل ستكون هلـا أمهيتـها   
ــة     احلامســة لنظــر الــس بصــورة أكثــر منهجيــة يف مســألة محاي

ــس األ    ــرار جملـ ــذ قـ ــيني، ويف تنفيـ ــدنيني املعنـ ــارخيي  املـ ــن التـ مـ
). مث وصف الظروف املروعـة واملخـاطر الـيت    ٢٠٠٠( ١٦٧٤

تواجه املدنيني يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك االجتـاه املتزايـد   
من اهلجمات االنتحارية اليت تستهدف املدنيني بشـكل مباشـر   

  .  )٩٢(يف كثري من األحيان

وذكر املدير العام للجنـة الصـليب األمحـر الدوليـة أنـه        
علــى الــرغم مــن املبــادرات التشــغيلية والتطــورات األخــرية يف   
املعايري القانونية الدولية، فإن استجابة العامل ردا علـى التشـريد   

تـزال غـري    القسري، واالختفـاء القسـري، والعنـف اجلنسـي ال    
__________ 

  )٩١(  S/PV.5781 ٤-٢، الصفحات. 

 .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٩٢(  

كافية. وقال إنه مع تسـليمه بـأن قـرارات جملـس األمـن تـدمج       
ــد    ــا أحـ ــدنيني باعتبارهـ ــة املـ ــألة محايـ ــة   مسـ ــب املعياريـ اجلوانـ

لعمليات حفظ السالم، فإنه يشـدد علـى محايتـهم مـن جانـب      
حفظـــة الســـالم التـــابعني لألمـــم املتحـــدة تنطـــوي علـــى بعـــد  
عسكري وأمين جيب متييزه بوضـوح عـن أنشـطة احلمايـة الـيت      

  .  )٩٣(تضطلع ا اجلهات الفاعلة اإلنسانية

ويف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب املتكلمــون عــن   
لقلق إزاء القيـود املفروضـة علـى وصـول املنظمـات اإلنسـانية       ا

إىل السكان املـدنيني يف منـاطق الـرتاع، وأهـابوا بـاألطراف يف      
الــــرتاع االمتثــــال للقــــوانني اإلنســــانية ذات الصــــلة. وشــــدد 
ــكان      ــق إىل السـ ــول دون عوائـ ــة الوصـ ــى أمهيـ ــون علـ املتكلمـ

ييـــدهم املـــدنيني يف حـــاالت الـــرتاع املســـلح، وأعربـــوا عـــن تأ
القتراح األمني العام بإبالغ الس باملشاكل املتعلقـة بإمكانيـة   

  الوصول.  

وبغيـــة حتســـني األعمـــال املتعلقـــة حبمايـــة املـــدنيني يف    
الرتاعــات املســلحة، أشــار املتكلمــون إىل ضــرورة أن يكفــل      
الس امتثال أطراف الرتاع وحفظ السـالم للقـانون اإلنسـاين    

ــان. و  ــتكلمني العنـــف  الـــدويل وحقـــوق اإلنسـ أدان معظـــم املـ
اجلنسي، وأعربوا عن مشاطرم للـرأي القائـل بـأن املسـؤولني     
عــن تلــك اجلرميــة ينبغــي أن يقــدموا إىل العدالــة. وأشــاد ممثــل    
ــة    ــة العامـ ــة للجمعيـ ــة الثالثـ ــاد اللجنـ الواليـــات املتحـــدة باعتمـ
مشروع قرار يدعو الدول إىل وضع حد لإلفالت من العقـاب  

وأكـد   .)٩٤(املسـؤولني عـن العنـف اجلنسـي     عن طريق حماكمـة 
ممثــل اململكــة املتحــدة أن بعثــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم  
املتحــدة ينبغــي أن يكــون هلــا دور حاســم يف التصــدي للعنــف  

__________ 

 .٢٩-٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٩٣(  

ــة العامــة   .٢٢-١٩املرجــع نفســه، الصــفحات    )٩٤(   اعتمــدت اجلمعي
 .٦٢/١٣٤مشروع القرار بوصفه القرار 
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ــق إزاء أعمــال     ،)٩٥(اجلنســي وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن القل
ــن جانــب حفظــة الســالم        ــتغالل واالنتــهاك اجلنســيني م االس

ملتحـدة. وشـدد ممثـل جنـوب أفريقيـا علـى أنـه        التابعني لألمـم ا 
مــن املهــم التأكــد مــن أن مجيــع أفــراد حفــظ الســالم مــدربني    
تـدريبا كافيـا قبــل نشـرهم لتلبيـة االحتياجــات اخلاصـة للنســاء      

  .  )٩٦(واألطفال

ما يتعلـق مبهـام وظيفـة املمثـل اخلـاص املعـين مبنـع         ويف  
اؤها، طلــب اإلبــادة اجلماعيــة والفظــائع اجلماعيــة املقتــرح إنشــ

ممثل االحتـاد الروسـي أن يقـوم األمـني العـام بتقـدمي املزيـد مـن         
التفاصــيل عــن توســيع نطــاق واليــة املمثــل اخلــاص. وقــال إن   
ذلــك ميكــن أن يســاعد الــس علــى توضــيح مــا هــو املقصــود 

، وكيــف “الفظــائع اجلماعيــة”علــى وجــه التحديــد مبصــطلح  
دة وأعمـــال ستنشـــأ وصـــلة بينيـــة للـــربط بـــني الواليـــة اجلديـــ  

  .  )٩٧(الوكاالت األخرى يف منظومة األمم املتحدة

ما يتعلق باقتراح إنشاء فريـق عامـل معـين حبمايـة      ويف  
ــنغال،    ــا، والســـ ــا، وفرنســـ ــو إيطاليـــ املـــــدنيني، رحـــــب ممثلـــ

وأكد ممثل بنمـا أن مثـة    .)٩٨(وسلوفاكيا، وليختنشتاين باملبادرة
__________ 

  )٩٥(  S/PV.5781 ،١٢و  ١١، الصفحتان. 

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٦(  

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٧(  

 ١٦(فرنســا)؛ والصــفحتان  ١٤-١٢ت املرجــع نفســه، الصــفحا  )٩٨(  
(ســــــــلوفاكيا)؛  ٢٣و  ٢٢(إيطاليــــــــا)؛ والصــــــــفحتان  ١٧ و

 

كــل حاجــة إىل معاجلــة أســاليب عمــل الــس قبــل وضــع هيا   
بيد أن ممثل االحتـاد الروسـي أبـدى حتفظـات ألنـه       .)٩٩(جديدة

يعتــرب األمــر خطــوة بريوقراطيــة، وأنــه بــدال مــن وضــع هياكــل 
ــاهزة       ــم املتحــدة أن تكــون ج ــي لألم ــدة ينبغ ــة جدي بريوقراطي
ــدويل       ــانون اإلنســاين ال ــع الق ــا يتمشــى م للتصــرف بســرعة مب

ات ويف حـني رحـب ممثـل الواليـ     .)١٠٠(وقرارات جملـس األمـن  
املتحدة بفكرة دعوة أعضاء الس إىل جلسات اإلحاطـة غـري   
الرمسيــة الــيت يعقــدها مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، فإنــه   

  .  )١٠١(أبدى عدم اقتناعه بضرورة تشكيل فريق عامل رمسي

ــر       ــق إزاء أثـ ــن القلـ ــتكلمني عـ ــن املـ ــدد مـ ــرب عـ وأعـ
ــدابري الراميــ      ــدوا الت ــدنيني وأي ــى امل ــة عل ــذخائر العنقودي ة إىل ال

تقييد استعماهلا. وأشار ممثل الواليات املتحـدة إىل أن الـذخائر   
تزال تعترب أسلحة مشروعة عنـدما تسـتخدم علـى     العنقودية ال

حنو سليم ووفقا للقانون اإلنساين الدويل القـائم، وأعـرب عـن    
ــة هــي     ــة معين ــة املتعلقــة بأســلحة تقليدي رأي مفــاده أن االتفاقي

  .)١٠٢(املسألة اإلطار الصحيح لتناول هذه
__________ 

 ١٧-١٥، الصــــــــــــــــــــــــفحات S/PV.5781 (Resumption 1) و
 (السنغال). ٩و  ٨(ليختنشتاين)؛ والصفحتان 

  )٩٩(  S/PV.5781 ١١و  ١٠، الصفحتان. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٠(

 .٢٢-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٠١(

 املرجع نفسه.  )١٠٢(
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  األسلحة الصغرية - ٤٠

  
بيـــان صـــادر عـــن الـــرئيس يف جلســـة جملـــس األمـــن     

  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ١٩املعقودة يف  ٤٨٩٦

، املعقـــودة يف كـــانون الثاين/ينـــاير ٤٨٩٦يف اجللســـة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

كـانون األول/ديسـمرب    ٣١العام عن األسلحة الصغرية املؤرخ 
. وتضمن التقرير املبادرات املتخذة لتنفيذ توصـيات  )١(٢٠٠٣

للمجلــس أن األمــني العــام بشــأن الســبل والوســائل الــيت ميكــن 
يســهم ــا يف معاجلــة مســألة االجتــار غــري املشــروع باألســلحة  

 .)٢(الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف احلاالت قيد نظره

العام إىل التقدم الكبري احملـرز   ويف تقريره، أشار األمني 
ــتمكني الــدول مــن اكتشــاف وتعقــب    يف  وضــع صــك دويل ل

ــة غــــري املشــــروعة      ــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفــ ، األســ
واالعتــراف بأمهيــة نــزع الســالح وإعــادة اإلدمــاج يف حــاالت 

؛ وتشجيع الدول علـى وضـع التـدابري    انتهاء الصراعاتبعد  ما
رقابة الفعالة علـى تصـدير األسـلحة    كفالة الالتشريعية الالزمة ل

الشــفافية يف  ، وتعزيــز الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة وعبورهــا   
ــوفري    ؛جمــال التســلح وأشــار أيضــا إىل مؤشــرات مشــجعة يف ت

ــالزم ل    ــايل ال ــتقين وامل ــدعم ال ــدول األعضــاء ال ــدويل  ال لنظــام ال
األسلحة واملتفجرات للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة   لتعقب

مســـاعدة األمانــــة العامـــة يف إنشـــاء الــــدائرة    ؛ وول)(اإلنتربـــ 
حتديد الروابط القائمـة  ؛ واالستشارية املعنية باألسلحة الصغرية

بني االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة  
__________ 

  )١(  S/2003/1217، لــس  املقــدم عمــال بالبيــان الصــادر عــن رئــيسا
 ٢٠٠٢تشـــــــــــــــرين األول/أكتـــــــــــــــوبر   ٣١املـــــــــــــــؤرخ 

)S/PRST/2002/30.(  

ــلحة       )٢(   ــأن األسـ ــام بشـ ــني العـ ــر األمـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ التوصـ
  .)S/2002/1053( ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٠الصغرية املؤرخ 

ــن    ــا مـ ــة وغريهـ ــوارد الطبيعيـ ــتغالل غـــري املشـــروع للمـ واالسـ
مل يحـرز سـوى   . ومع ذلك فقد الحظ األمني العام إنه املوارد

ــه      ــة العامــة، ألن ــني الــس واجلمعي تقــدم حمــدود يف التنســيق ب
جيــر إقامــة تفاعــل مــنظم بينــهما. ودعــا األمــني العــام أيضــا    مل

إىل إنفــاذ الــدول األعضــاء إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود الراميــة  
زاءات الـيت اختـذها الـس،    اجلـ مجيع القرارات املتعلقـة بفـرض   

؛ اليت تفرض حظرا على توريـد األسـلحة  مبا يف ذلك القرارات 
وكفالة تقيد تشـريعاا الوطنيـة بتـدابري اجلـزاءات الـيت فرضـها       

اختــاذ ؛ وإنشــاء آليــات للرصــد لتحديــد والــتمكني مــن  الــس
ــراءات قســرية ضــد الــدول األعضــاء الــيت تتعمــد انتــهاك        إج

. وصـرح األمـني   قرارات احلظر املفروض على توريد األسلحة
لتوصية بتطبيق احلظر على األسلحة على حنو أنشط العام بأن ا
ــيت تواجــه خطــر نشــوب     وأســرع  ــاطق ال ــدان أو املن ــى البل عل

يقــدم صــورة متفاوتــة، حيــث طبــق احلظــر   صــراعات مســلحة
تقييـد  على توريد األسلحة بفاعلية يف بعـض احلـاالت، ولكـن    

ملنــاطق عــدم االســتقرار يســتلزم مزيــدا مــن      توريــد الــذخائر  
شــار أيضــا إىل أن احلاجــة إىل متويــل بــرامج نــزع  االهتمــام. وأ

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج مـن خـالل امليزانيـة املقـررة     
  حلفظ السالم ال تزال تشكل مسألة مثرية للقلق.

ــا،       ــو أرميني ــس وممثل ــع أعضــاء ال ــات مجي وأدىل ببيان
، )٣(وإندونيسيا، وأوكرانيا، وأيرلنـدا (باسـم االحتـاد األورويب)   

ــا،   وبـــري ــة كوريـ ــة الســـورية، ومجهوريـ ــة العربيـ و، واجلمهوريـ
__________ 

ــتونيا    )٣(   ــان إسـ ــذا البيـ ــدت هـ ــا ،أيـ ــلندا ،وألبانيـ ــا ،وأيسـ  ،وبلغاريـ
 ،واجلبــــل األســــود ،تركيــــاو ،وبولنــــدا ،والبوســــنة واهلرســــك

ــيكية ــة التشــ ــالفية   ،واجلمهوريــ ــة مقــــدونيا اليوغوســ ومجهوريــ
 ،وقـربص  ،وصـربيا  ،وسـلوفينيا  ،وسـلوفاكيا  ،ورومانيا ،السابقة

  وهنغاريا. ،ومالطة ،وليختنشتاين ،وليتوانيا ،والتفيا ،وكرواتيا
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وجنوب أفريقيا، وزمبـابوي، وسويسـرا، وسـرياليون، وكنـدا،     
وكوســــتاريكا، وكولومبيــــا، ومــــايل، ومصــــر، واملكســــيك، 

، )٤(والنرويج، ونيوزيلنـدا (باسـم منتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ)      
  واهلند، واليابان.

إحاطـة   سالحلشؤون نزع الوقدم وكيل األمني العام   
إىل الــس، أشــار فيهــا إىل أن هــذه اجللســة عقــدت عقـــب       

تنفيــذ للنظـر يف   اجتمـاع الـدول الـــذي يعقـد مــرة كـل ســنتني    
ــامج العمــل   ــع االجتــار غــري املشــروع باألســلحة    برن ــق مبن املتعل

الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــه ومكافحتـــه  
مفتـــوح نشـــاء فريـــق عامـــل والقضـــاء عليـــه، وكـــذلك بعـــد إ

ميكـن الـدول مـن    العضوية للتفاوض علـى وضـع صـك دولــي    
ــى  ــرف علـ ــري     التعـ ــة غـ ــلحة اخلفيفـ ــغرية واألسـ ــلحة الصـ األسـ

ـــبو املشـــروعة ها، وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن تســـهم هـــذه  تعقـ
 .)٥(اجللسة يف تعزيز ما حتقق من منجزات

ــغرية      ــلحة الصــ ــأن األســ ــتكلمني بــ ــم املــ ــر معظــ وأقــ
ا خطـريا علـى السـالم واألمـن     واألسلحة اخلفيفة تفرض ديـد 

الدوليني، ورحبوا بتقرير األمني العـام. ودعـا أغلبيـة املـتكلمني     
إىل تنفيذ برنامج العمل بالكامل، وأعربوا عن تأييدهم للفريـق  
العامل مفتوح العضوية الذي أنشأته اجلمعيـة العامـة للتفـاوض    
بشـــأن صـــك دويل لتعقــــب األســـلحة الصـــغرية واألســــلحة     

ودافــع عــدد مــن املــتكلمني عــن حتقيــق مزيــد مــن   . )٦(اخلفيفــة
التفاعل بني جملس األمن واجلمعية العامـة؛ واتفقـوا مـع األمـني     

__________ 

ــتراليا    )٤(   ــان أس ــذا البي ــدت ه ــدة   ،أي ــا اجلدي ــابوا غيني ــالو ،وب  ،وتوف
 ،وفــانواتو ،وســاموا ،وجــزر مارشــال ،وجــزر ســليمان ،غـا وتون

  وناورو. ،املوحدة) -وميكرونيزيا (واليات  ،وفيجي

  )٥(  S/PV.4896 ، ٣الصحفة.  

ــة       )٦(   ــرار اجلمعي ــل مبوجــب ق ــق العام ــة الفري ــة العام أنشــأت اجلمعي
  .٥٨/٢٤١العامة 

العــام يف تشــديده علــى نــزع ســالح وتســريح وإعــادة إدمــاج   
املقاتلني السابقني يف املناطق يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع؛      

ع باألسـلحة  وأشاروا إىل الصلة القائمة بني االجتار غري املشـرو 
الصغرية واسـتغالل املـوارد الطبيعيـة؛ وأكـدوا احلاجـة إىل آليـة       
للرصد لضمان اإلنفـاذ واالمتثـال الصـارمني للحظـر املفـروض      

  على األسلحة واجلزاءات األخرى املفروضة.

أن يزيد اإلفـادة   للمجلس ينبغيوأكد ممثل اجلزائر أنه   
املتحــدة  األمــممــن وســائل التصــرف الــيت منحــه إياهــا ميثــاق   

وينبغـي أن   ،ملكافحة االجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية    
ــ ــى     تـ ــر علـ ــذ احلظـ ــا إزاء تنفيـ ــاء بالتزامهـ ــدول األعضـ ذكّر الـ

مـن   ٤١األسلحة مبزيد من الصرامة والفعالية، متشياً مع املـادة  
  .)٧(امليثاق

 بأن املفاوضـات  وأعرب ممثل جنوب أفريقيا عن إميانه  
كلل بإبرام صـك عملـي وفعـال سيسـاعد     اجلمعية العامة ست يف

وسييســر التنفيــذ  ،الــدول األعضــاء يف تعقــب منشــأ األســلحة 
الفعال لعمليات حظر األسلحة، كما هو مفـوض ـا مبوجـب    

ــن ميثــاق األمــم املتحــدة      وصــرح ممثــل   .)٨(الفصــل الســابع م
وضـع قواعـد وأحكـام    الفليبني بأن تركيز اجلمعية العامة علـى  

نتشــــار األســــلحة الصــــغرية واألســــلحة عامليــــة للــــتحكم يف ا
الـس علـى تـدابري عمليـة مثـل احلظـر علـى        وتركيـز   ،اخلفيفة

األسلحة ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف حـاالت  
وأشــار إىل أنــه . ليســت مســتقلة بعضــها عــن الــبعض  الصــراع

إثقــال كاهــل الــس بــنفس املســائل الــيت تبحثهــا       ينبغــي  ال
إجـراء مشـاورات بـني     بدعم من الربازيليد أاجلمعية العامة. و

ــامالت يف    ــى التكــ ــرف علــ ــة للتعــ ــيت الــــس واجلمعيــ رئاســ
__________ 

  )٧(  S/PV.4896،  ٢٤ و ٢٣الصفحتان.  

  .٣٦الصفحة  ،املرجع نفسه  )٨(  
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. وأشار ممثـل  )٩(االختصاصات ولتحاشي االزدواجية يف العمل
عدم امتثال بعـض الـدول األعضـاء حلظـر توريـد      كولومبيا إىل 

ــه مل األســـلحة ــق   وإنـ ــا يتعلـ ــوظ فيمـ ــاك تقـــدم ملحـ ــن هنـ  يكـ
، بـــل ولـــوحظ مـــة لضـــمان الرقابـــة الفعالـــةبالتشـــريعات الالز

يتعلق بالتوصيات اليت يتوقف تنفيـذها علـى جملـس األمـن      فيما
مبا يف ذلك عـدم تعزيـز تفاعلـه مـع اجلمعيـة       تقدم أقلحدوث 

جملـس األمـن يسـتطيع معاجلـة     العامة. وتساءل عن ما إذا كان 
هذه املشكلة يف إطار الفصل السابع من امليثاق بنفس الطريقـة  

) ملكافحـة اإلرهـاب،   ٢٠٠١( ١٣٧٣يت استخدم ا القـرار  ال
آخذا يف احلسبان أن االجتار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية     
ــلم واألمـــن       ــدا ممـــاثال للسـ ــة يشـــكل ديـ ــلحة اخلفيفـ واألسـ

  .)١٠(الدوليني، بل ديدا أكرب

وعلـــق عـــدد مـــن املـــتكلمني علـــى اســـتخدام الـــدول    
انوين ألغـراض الــدفاع.  لألسـلحة الصـغرية واخلفيفــة بشـكل قــ   

إجــراء حتليــل دقيــق للعوامــل الــيت    وأشــار ممثــل اجلزائــر إىل أن 
تتسبب يف االجتار باألسلحة الصـغرية وتطـوره سـوف يسـاعد     
علــى توضــيح املفــاهيم، األمــر الــذي ميكـِّـــن مــن احليلولــة دون 

ــدفقات غــري املشــروعة   وضــع ــع التجــارة    الت ــة واحــدة م يف فئ
ــلحة ا  ــة يف األس ــادة    القانوني ــيت تشــملها امل مــن  ٥١لصــغرية ال

. وباملثـل فـإن ممثـل كوسـتاريكا أشـار إىل أنـه يـتعني        )١١(امليثاق
اعتمــاد قواعــد ملزمـــة مــىت يكــون اســـتخدام األســلحة أمـــرا      
مشروعا، وحتديد الظروف الـيت ميكـن السـماح مبوجبـها بنقـل      

أنــه ينبغــي آلليــات ضــبط . وأكــد ممثــل كولومبيــا )١٢(األســلحة
ــار     التصــدير أال ت ــايري ال تأخــذ يف االعتب ــاس مع ــى أس ــوم عل ق
__________ 

  (الربازيل). ١٧والصفحة  ،(الفلبني) ٩الصفحة  ،املرجع نفسه  )٩(  

  .٤٠-٣٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٠(  

  .٢٤الصفحة  ،املرجع نفسه  )١١(  

  )١٢(  S/PV.4896 (Resumption 1)،  ٢٠الصفحة.  

آراء ومصاحل البلدان املنتجة واملصدرة، دون اعتبار ملصـاحل   إال
البلدان املستوردة، وخاصـة البلـدان املتضـررة مـن االجتـار غـري       

إن وأكــد  املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة.    
حقــوق اإلنســان ووجــود صــراعات   احتــراممعــايري مــن قبيــل  

داخليــة واخــتالل التــوازن بــني نفقــات الــدفاع والتنميــة، هــي   
ــة وليســت موضــوعية     ــايري ذاتي ــها مع ــا طبقتــها  بطبيعت ، وإذا م

تنتـهك حقـوق كـل الـدول يف     ، فإا ميكن أن املصدرة بلدانال
استرياد وحيازة األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة للـدفاع      

. ملتحــدةمــن ميثــاق األمــم ا   ٥١عــن أنفســها، وفقــا للمــادة    

ــايري  اســتخدام و ــذه املع ــؤديه ــدم    ي ــدأ ع ــهاك مب أيضــا إىل انت
التدخل وإىل البت من جانب واحد فيما ينبغي أن يكـون مـن   

. وأقـر  )١٣(للبلد االسترياداحتياجات األمن والدفاع وأولويات 
وهلـذا   ،الدول تتمتع حبـق الـدفاع عـن الـنفس    ممثل رومانيا بأن 

ولكنـه شـدد    ،مشـروعا  الغرض يصبح إنتـاج األسـلحة ونقلـها   
ــه  ــى أن ــد     عل ــات أن تضــع السياســات والقواع ــي للحكوم ينبغ

اإلجرائيــة، وأن تطبــق معــايري واضــحة وصــارمة علــى تصــدير   
  .)١٤(األسلحة

ــس      ــان باســم ال ــرئيس (شــيلي) ببي . ويف )١٥(وأدىل ال
 مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

 ،فعـــال الـــدول األعضـــاء بذلتـــهارحـــب جبميـــع اجلهـــود الـــيت   
الـــوطين كـــل مـــن الصـــعيد  أن تنفـــذ تنفيـــذا كـــامال علـــى وأهـــاب ـــا

واإلقليمي والـدويل التوصـيات الـواردة يف برنـامج العمـل الـذي اعتمـده        
مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين باالجتـــار غـــري   ٢٠٠١متوز/يوليـــه  ٢٠ يف

  ؛واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبهاملشروع باألسلحة الصغرية 

__________ 

  )١٣(  S/PV.4896،  ٣٨الصفحة.  

  .٥الصفحة  ،املرجع نفسه  )١٤(  

  )١٥(  S/PRST/2004/1.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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د دعوتـه إىل مجيـع الـدول األعضـاء للتنفيـذ الفعـال       تأكي أعادو  
إلجــراءات احلظــر علــى األســلحة وســائر تــدابري اجلــزاءات الــيت فرضــها   

الدول األعضاء اليت هـي يف وضـع    حثالس يف قراراته ذات الصلة، و
يتــيح هلــا تقــدمي املســاعدة للــدول املهتمــة بتعزيــز قــدرا علــى الوفــاء         

ــدد   ــذا الصـ ــا يف هـ ـــك. وشـــجع الـــس بالتزاماـ ــل ذلـ ــدول أن تفعـ  الـ
األعضاء على اختاذ إجراءات فعالة بغـرض احلـد مـن إمـدادات األسـلحة      
الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفــــة وذخريــــا للمنــــاطق الــــيت ال يســـــودها 

الدول األعضـاء علـى تزويـد جلـان اجلـزاءات       كذلك جعوشاالستقرار. 
ــو  ــهاكات  اباملعلومــات املت ــةفرة عــن االنت ــاتلع املزعوم ــى   ملي احلظــر عل

الـــدول األعضـــاء أن تـــويل االعتبـــار الـــالزم ب أيضـــا وأهـــاب ،األســـلحة
  ؛الصلة  للتوصيات الواردة يف التقارير ذات

ــادو   ــان       أع ــدر اإلمك ــال ق ــذ الشــامل والفع ــة التنفي ــد أمهي تأكي
عنصــر متزايــد  وهــيلــربامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج،  

، يف حاالت مـا بعـد انتـهاء النــزاع الـيت      األمهية يف واليات حفظ السالم
  هي قيد نظره.

  
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٧املعقودة يف  ٥١٢٧

ــة    ــودة يف ٥١٢٧يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٧، املعقــ شــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٥

، )١٦(٢٠٠٥ط/فرباير شــبا  ٧عــن األســلحة الصــغرية املــؤرخ    
ــاول مواصــلة تنفيــذ توصــياته وعــددها    توصــية.  ١٢الــذي يتن

وأثــىن األمــني العــام يف تقريــره علــى التقــدم احملــرز يف جمــاالت    
تعقــب األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري املشــروعة؛   

ــاجلزاءات   و ــة بـ ــن املتعلقـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــذ قـ ــزع تنفيـ ؛ ونـ
اج يف احلــاالت الــيت تعقــب األســلحة والتســريح وإعــادة اإلدمــ

__________ 

  )١٦(  S/2005/69،     ــرئيس املــؤرخ ــان الصــادر عــن ال املقــدم عمــال بالبي
) الـذي طلـب   S/PRST/2004/1( ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ١٩

ــة مبواصــلة      ــى آخـــر املستجـــدات املتعلق ــس إطالعــه عل ــه ال في
ــون     ــره املعنــ ــواردة يف تقريــ ــيات الــ ــذ التوصــ ــلحة “تنفيــ األســ

  ).S/2002/1053( ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٠املؤرخ ” الصغرية

السمســـرة غـــري املشـــروعة باألســـلحة الصـــغرية الصـــراعات؛ و
ــق  اإلبــالغيف صــكوك ؛ واملشــاركة واألســلحة اخلفيفــة  لتحقي

ــلحة   ــدان األسـ ــفافية يف ميـ ــا    الشـ ــه أيضـ ــن دعمـ ــرب عـ ؛ وأعـ
لـدعم ورصـد وتقييــم تنفيـذ     للممارسة املتعلقـة بإنشـاء آليـات    
، التقنيـة إىل جلـان اجلـزاءات   اجلزاءات فضال عن توفري املشورة 

اجلهـــود األكثـــر نشـــاطا الـــيت يبـــذهلا الـــس الختـــاذ تدابيــــر  و
. وأشـار  لتحديد ومعاقبة اجلهات الـيت تنتـهك حظــر األسـلحة    

األمني العام مع ذلك إىل أنـه مل تـرد بعـد مـن الـدول األعضـاء       
ــة باألســلحة   أي مســاعدة يف إنشــاء   ــدائرة االستشــارية املعني ال

الـروابط  قال إنـه ال يـزال ينبغـي بـذل املزيـد بشـأن       ، والصغرية
القائمة بني االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة  

. وأوصـى  اخلفيفة واالستغالل غـري املشـروع للمـوارد الطبيعيـة    
بأن ينشئ جملس األمـن واجلمعيـة العامـة جلنـة لتـدعيم التعـاون       

جــا شـامال وإقليميـا    بني اهليئتني. ودعا الس إىل أن يعتمـد  
ــاج    ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ـــزع السـ ــدي واإزاء نـ لتصـ

وإقليمـي   ـج شـامل  ؛ ويلـزم  لألنشطة اليت جتري عبــر احلـدود  
التــدابري  واختـاذ إزاء نــزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج      

؛ ويــتعني املناســبة للتصــدي لألنشــطة الــيت جتــري عبـــر احلــدود 
ــل وللجانــب  التصــدي ال ــرد اجلــانبني  ـــي ب  السياســي واألمن

  .االجتماعي واالقتصادي أيضا

واستمع الس إىل إحاطة أدىل ا وكيل األمني العـام    
 )١٧(لشؤون نزع السالح وإىل بيانـات أدىل ـا مجيـع األعضـاء    

 وبــريو،  وأوكرانيــا، وإندونيســيا،  وممثلــو كــل مــن أســتراليا،   

 وجنــوب ،مولــدوفا ومجهوريــة كوريــا، ومجهوريــة وتركيــا،

ــا، ــا، أفريقي ــة وسويســرا، والســنغال، وزامبي ــال ومجهوري  فرتوي

ولكسمربغ (باسـم االحتـاد    وكوستاريكا، وكندا، البوليفارية،
__________ 

مثَّـــل اليابـــان املســـاعد اخلـــاص لـــرئيس الـــوزراء املســـؤول عـــن   )١٧(  
  الشؤون اخلارجية ووزير اخلارجية السابق لليابان.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــايل ،)١٨(األورويب) ــر، ،ومـــ ــرويج، واملكســـــيك، ومصـــ  والنـــ

  واهلند. ونيجرييا،

تقريـر األمـني العـام    وقدم وكيـل األمـني العـام عرضـا ل      
علــى الــرغم مــن أن الفريــق إنــه ، وقــال عــن األســلحة الصــغرية
للتوصل عن طريق التفاوض إىل صـك   العامل املفتوح العضوية

لألســلحة الصــغرية  دويل لــتمكني الــدول مــن التــبني والتعقــب 
واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة يبدو أنه يقترب من االتفـاق،  

اآلراء علـى بعـض    يف فإنه ال يزال بعيدا عن التوصل إىل توافق
 .)١٩(امة، وخصوصا طبيعة الصك الدويلاملسائل اهل

وأعرب معظم املتكلمني عن ترحيبهم بالتقرير ودعـوا    
ــام باألســلحة الصــغرية واألســلحة      ــس إىل مواصــلة االهتم ال
اخلفيفــة. وشــدد املتكلمــون علــى مجلــة أمــور منــها احلاجــة إىل 
إنشــاء فريــق للخــرباء احلكــوميني للنظــر يف اختــاذ مزيــد مــن        

ــز  ــوات لتعزيـ ــع    اخلطـ ــدويل يف منـ ــاون الـ ــري  التعـ ــرة غـ السمسـ
؛ وتشـجيع مجيـع الـدول    املشروعة ومكافحتها والقضـاء عليهـا  

على وضع تدابري تشريعية لضمان الرقابة الفعالـة علـى تصـدير    
ــلحة الصــغرية؛ ومعاجلــة     ــل األس ــري    ونق ــار غ ــني االجت الصــلة ب

املشـــروع باألســـلحة الصـــغرية واالســـتغالل غـــري املشـــروع       
ية؛ واحترام احلق يف الدفاع عـن الـنفس وتقريـر    الطبيع للموارد

املصري؛ واعتماد آليات أقوى للرصـد لتحديـد منتـهكي احلظـر     
يـتعني علـى   املفروض على األسلحة. وأضاف ممثل اليونان أنـه  

ــا تصــدر       ــنفس حينم ــارس بعــض ضــبط ال ــدان أيضــا أن مت البل
__________ 

واجلبـل   ،وتركيـا  ،وبلغاريـا  ،وأيسـلندا  ،أيدت هذا البيـان ألبانيـا    )١٨(  
ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا   ،األســود ــا ،ومجهوري  ،وروماني
  النرويج.و ،وليختنشتاين ،وكرواتيا ،وصربيا

  )١٩(  S/PV.5127،  ٣  و ٢الصفحتان.  

األسلحة إىل مناطق الصراعات، حىت إن مل يكـن قـد مت فـرض    
  .)٢٠(تصدير األسلحة حظر على

ودعا عدد مـن املـتكلمني إىل اعتمـاد ـج شـامل إزاء        
النتــائج املركبــة النتشــار األســلحة الصــغرية، الــيت تشــمل علــى 
سبيل املثال ال احلصر، حتويـل األسـلحة إىل مجاعـات إرهابيـة،     
وانتهاكات حقوق اإلنسـان، وعرقلـة التنميـة واألمـن البشـري      

ا النــهج، اقتــرح املتكلمــون أن والدميقراطيــة. وكجــزء مــن هــذ
رتع ســالح وتســريح وإعــادة يــدرج الــس أحكامــا متصــلة بــ

. يف واليـات عمليـات حفـظ السـالم     إدماج احملاربني السـابقني 
فـرض حظـر علـى نقـل     وأكد ممثـل كوسـتاريكا علـى ضـرورة     

إىل الدول الـيت تشـارك وحـداا العسـكرية أو      املواد العسكرية
، وأعـرب  منهجيـة حلقـوق اإلنسـان    اكاتقواا األمنية يف انته

ــن األ ــه مل تــرد يف  ع ــام   ســف ألن ــني الع ــر األم  إشــارة إىل تقري
صك دويل ملزم قانونا يضـع حـدا جلميـع عمليـات      احلاجة إىل

وأضــاف أن  نتــهاكات.اال هــذه ألســلحة الــيت تســهم يفانقــل 
مـن امليثـاق،    ٢٦اسـتناداً إىل املـادة    مسـؤوليته  ميارسمل الس 

ودعـا  رف صراحة بالصـلة بـني نـزع السـالح والتنميـة      تعت اليت
أقـل حتويــل ملـوارد العــامل اإلنسـانية واالقتصــادية إىل ناحيــة    إىل 

  .)٢١(التسليح

ورحب أغلبية املتكلمني باملناقشات اليت دارت بشـأن    
وضــع مشــروع صــك دويل للقيــام بتحديــد وتعقــب األســلحة  

دورتـني للفريـق   أثناء  الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة
العامل املفتوح العضـوية، وأعربـوا عـن أملـهم يف إحـراز مزيـد       
من التقـدم يف التغلـب علـى أوجـه عـدم االتفـاق بشـأن طبيعـة         
الصك وإدراج الذخرية. وقـال عـدد مـن املـتكلمني إن الصـك      

__________ 

  .١٨ الصفحة ،املرجع نفسه  )٢٠(  

  )٢١(  S/PV.5127 (Resumption 1)،  ٢٠-١٨الصفحات.  
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. بينمــا أكــد )٢٢(ينبغــي أن يكــون ملزمــا مــن الناحيــة القانونيــة 
ــز   ــبني أن مســألة االلت ــل الفلي ــانوين ممث جيــب أن تكــون   الام الق

االجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة     ألنمصـــدرا لالنقســـام،  
الصغرية واألسلحة اخلفيفة يعتـرب بالفعـل جرميـة يف العديـد مـن      

ــات القضــائية  ــل املكســيك  أكــدو .)٢٣(الوالي ــاده   ممث ــى اعتق عل
بضـــرورة وضـــع صـــك ملـــزم قانونـــا، لـــيس لضـــمان فعاليتـــه  

بيـة للتفـاوض   ال سـابقة إجي فحسب، بل أيضا ألن ذلك سيشك
ــا بعــد بشــأن مســائل أخــرى تتصــل باألســلحة الصــغرية        فيم

. وأعـرب بعضـهم عـن    )٢٤(واألسلحة اخلفيفة يف األمم املتحدة
ــا وأن     ــا قانونـ ــون ملزمـ ــي أن يكـ ــك ينبغـ ــاده أن الصـ رأي مفـ

  .  )٢٥(يتضمن أيضا الذخرية

ينبغـي أن  وأشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن الصـك    
يتعــارض مــع االلتزامـــات    ا وفعــاال، وينبغــي أال  يكــون عمليــ  

أن وأضـاف ممثـل أوكرانيـا     .)٢٦(القائمة فعـال يف حمافـل أخـرى   
كل عنصر يف تعقب األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة غـري   

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5127،  ــفحة ــدة)  ٧الصــ ــة املتحــ ــفحة  ،(اململكــ  ٩والصــ
ــفحة   ــتني)؛ والصـــ ــفحة   ١٢(األرجنـــ ــل)؛ والصـــ  ١٦(الربازيـــ

(فرنسـا)؛   ٢٤حة (الـدامنرك)؛ والصـف   ٢٢(اليونان)؛ والصفحة 
 (لكسـمربغ باسـم االحتـاد األورويب)؛ والصـفحة     ٢٩والصفحة 

ــدا)؛ والصــــفحة   ٣٣  ٣٩(املكســــيك)؛ والصــــفحة   ٣٧(كنــ
(نيجرييـا)؛   ٣الصـفحة   ،S/PV.5127 (Resumption 1( و (بريو)؛

 ٨(تركيــا)؛ والصــفحة  ٧(الســنغال)؛ والصــفحة  ٥والصــفحة 

(النـرويج)؛   ١٥ة (اهلند)؛ والصفح ١٢)؛ والصفحة إندونيسيا(
  (كوستاريكا). ٢٠(مولدوفا)؛ والصفحة  ١٦والصفحة 

  )٢٣(  S/PV.5127،  ٢١الصفحة.  

  .٣٨الصفحة  ،املرجع نفسه  )٢٤(  

 ٩(اململكــة املتحــدة)؛ والصـــفحة    ٧الصــفحة   ،املرجــع نفســه    )٢٥(  
 ٣٩(لكســــمربغ)؛ والصــــفحة   ٢٩(األرجنــــتني)؛ الصــــفحة  

(تركيــا)؛  ٧لصــفحة ا ،S/PV.5127 (Resumption 1) و (بـريو)؛ 
  (اهلند). ١٥-١٢والصفحات 

  )٢٦(  S/PV.5127،  ٦الصفحة.  

ــاً   ــاً خاصـ ــازاً وطنيـ وينبغـــي  ،املشـــروعة، ينبغـــي أن يبقـــى امتيـ
ــب أو    ألي ــق بالتعقـ ــد متعلـ ــعه صـــك دويل جديـ ترتيـــب يضـ

ــل تع ــات   يواصـ ــد اآلليـ ــة أو أن يعقّـ ــدث ازدواجيـ ــزه أال حيـ زيـ
    .)٢٧(والترتيبات القائمة أو ينقص من فعاليتها

وأيــد املتكلمــون أيضــا توصــية األمــني العــام بزيــادة         
واملنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة التفاعـل مــع األمــم املتحــدة  

البيــان . وأعــرب ممثــل سويســرا عــن اعتقــاده بــأن  (اإلنتربــول)
اإلشـارة  مـن  ميكن أن يستفيد  سيجري إصدارهي الرئاسي الذ

إىل ضــرورة زيــادة التعــاون الوثيــق مــع اإلنتربــول فيمــا يتعلــق   
بتعقّـــــب األســـــلحة الصـــــغرية واألســـــلحة اخلفيفـــــة غـــــري      

وأشار ممثـل جنـوب أفريقيـا إىل أنـه ينظـر إىل        .)٢٨(املشروعة
اجلمعية العامة بوصفها اجلهاز املنـاط باملسـؤولية الرئيسـية عـن     

شراف على تنفيذ برنامج العمـل ورصـده، وعـن السمسـرة     اإل
غــري املشــروعة باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة ضــمن    

مجلـس أن  ليعتقد أيضا أنه ينبغي ل هولكن ،إطار برنامج العمل
وأشـار ممثـل مصـر إىل أنـه      .)٢٩(يواصل اخنراطه يف هذه املسـألة 

 ،اجلهـازان التنسيق بني االسـتراتيجيات الـيت يعتمـدها    لتحسني 
والـدور األمشـل    واليتـه مراعاة االخـتالف بـني    ينبغي للمجلس
اقتـراح األمـني    أعرب عن اعتقاده أيضا بـأن و للجمعية العامة.

ينبغـي أن   إلشـراف علـى هـذا اجلهـد،    العام إنشاء جلنة لتباشر ا
تسـبقه خطـوات أوليـة حتقـق الشـفافية املطلوبـة يف عمـل جلــان        

لـــى توريـــد الســـالح ملنـــاطق  ظر عبـــاحلجملـــس األمـــن املعنيـــة 
ومن ناحية أخرى، أعـرب ممثـل اهلنـد عـن اعتقـاده       .)٣٠(بعينها

__________ 

  .٣٢الصفحة  ،املرجع نفسه  )٢٧(  

  .٣٦الصفحة  ،املرجع نفسه  )٢٨(  

  .٢٩الصفحة  ،املرجع نفسه  )٢٩(  

  .٤١الصفحة  ،املرجع نفسه  )٣٠(  
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ــ ــا مكــان يف     ب ــي أن يكــون هل أن املناقشــات املواضــيعية ال ينبغ
  .)٣١(جملس األمن وأن األفضل أن يترك أمرها للجمعية العامة

، ويف مجلـه  )٣٢(وأدىل الرئيس (بنن) ببيان باسم الس  
  البيان أنه:  ما أورده الس يف 

ــأن انتشــار األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة غــري       ســلم ب
تلــك  املشــروعة قــد أدى إىل عرقلــة التســوية الســلمية للرتاعــات وجعــل  

وســاهم يف إطالــة أمــد تلــك     تتطــور إىل صــراعات مســلحة   الرتاعــات
  ؛الصراعات املسلحة

وشجع الس البلدان املصدرة لألسـلحة علـى التحلـي بـأعلى       
ات الشــعور باملســؤولية يف املعــامالت املتعلقــة باألســلحة الصــغرية   درجــ

احلاليــة مبوجــب القــانون الــدويل    واألســلحة اخلفيفــة وفقــا ملســؤولياا    
  ؛الصلة  ذي

والحــظ جملــس األمــن مــع التقــدير أن اإلجــراءات اإلقليميــة         
املتعلقة باالجتار غري املشروع باألسلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن     

  ؛جوانبه قد تعززت يف السنوات األخرية مجيع

ــس      وأهــاب   ــرارات جمل ــع ق ــاذ مجي ــدول األعضــاء إنف ــع ال جبمي
األمــن املتعلقــة بــاجلزاءات، مبــا فيهــا القــرارات الــيت تفــرض حظــرا علــى    

لتـدابري الـيت   لإجراءاـا التنفيذيـة احملليـة    العمـل علـى أن متتثـل    األسلحة، و
  ؛اختذها الس بشأن اجلزاءات

على أن مسألة االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة      الس ددشو  
ــزع      ــة ن ــاالقتران مــع عملي الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة جيــب أن تعــاجل ب

  املراحل التالية النتهاء الصراع.السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف 
  

املعقـودة   ٥٣٩٠املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

    ٢٠٠٦آذار/مارس   ٢٠يف 

آذار/مـــــارس  ٢٠، املعقـــــودة يف ٥٣٩٠يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٦

__________ 

  )٣١(  )S/PV.5127 (Resumption 1،  ١٢الصفحة.  

  )٣٢(  S/PRST/2005/7.  

تشــــرين الثــــاين/فرباير  ١٧عــــن األســــلحة الصــــغرية املــــؤرخ 
، بشــأن املبــادرات املتخــذة لتنفيــذ توصــياته. وأثــىن  )٣٣(٢٠٠٦

اعتمـاد صـك دويل يمكِّـن الـدول     األمني العام يف تقريره علـى  
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتعقبـها   من التعرف على

 ؛ والحــظ حتســـني يف الوقــت املناســب وبطريقـــة موثــوق ـــا   

تتبـع األسـلحة واملتفجـرات التـابع للمنظمـة      اإللكتروين لنظام ال
علـى  ؛ ورحـب بالتأكيـد   الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)    

ــات  ــة التعــاون بــني البعث ــام الــس  أمهي بتضــمني ؛ وأوصــى بقي
واليات عمليـات حفـظ السـالم أحكامـا واضـحة بشـأن نـزع        

ــاج   ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ــام   السـ ــني العـ ــد األمـ . وأيـ
لــس للصــالت القائمــة بــني  ااســتمرار االهتمــام الــذي يوليــه  

االستغالل غري املشروع للمـوارد الطبيعيـة وغريهـا مـن املـوارد      
 ؛خلفيفـة واالجتار غري املشروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة ا   

ــى تصــدير األســلحة الصــغرية     وامل ــة عل ــادرات يف جمــال الرقاب ب
ــابر    ــها العـ ــتريادها ونقلـ ــة واسـ ــلحة اخلفيفـ ــة ؛ وواألسـ املمارسـ

لـــدعم تنفيـــذ اجلـــزاءات ورصـــدها  املتمثلـــة يف إنشـــاء آليــــات
تزايد مشـاركة  وتقدمي املشورة إىل جلان اجلزاءات؛ و وتقييـمها

ــم املت   ــام األمـ ــاء يف نظـ ــدول األعضـ ــق  الـ ــالغ املتعلـ ــدة لإلبـ حـ
  .باألسلحة

واستمع الس إىل إحاطـة مـن املوظفـة املسـؤولة عـن        
إدارة شؤون نزع السالح، وإىل بيانات أدىل ـا مجيـع أعضـاء    

ــس ــو  )٣٤(الــ ــيا، ،أســــترالياوممثلــ  وأوروغــــواي، وإندونيســ

اجلديــدة (باســم منتــدى جــزر احملــيط   غينيــا وبــابوا وأوكرانيــا،
 أفريقيـا،  وجنـوب  كوريـا،  ومجهوريـة  ،زيـل والربا ،)٣٥(اهلادئ)

__________ 

  )٣٣(  S/2006/109،  املقــدم عمــال بالبيــان الصــادر عــن الــرئيس املــؤرخ
  ).S/PRST/2005/7( ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٧

  مثَّل بريو وزير اخلارجية.  )٣٤(  

وجــزر  ،وتونغــا ،وتوفــالو ،وبــاالو ،أيــدت هــذا البيــان أســتراليا   )٣٥(  
 ،وفيجــــي ،وفــــانواتو ،وســــاموا ،وجــــزر مارشــــال ،ســــليمان
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 وغواتيمـاال،  وسـرياليون،  والسـنغال،  ونـيفس،  كيتس وسانت

 وكنـدا،  وكمبوديـا،  ،وفيجـي  ،)٣٦(وغيانا (باسم جمموعة ريو)

والنمســـا (باســـم االحتـــاد    والنـــرويج،  ومصـــر،  وكولومبيـــا،
  ونيجرييا. األورويب)،

ورحبــت املوظفــة املســؤولة عــن إدارة شــؤون نــزع        
باعتماد صك دويل ملـزم سياسـيا لـتمكني الـدول مـن      ح السال

ــري املشــروعة       ــة غ ــد األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف حتدي
التحــدي هــو اختــاذ اخلطــوات    ، ولكنــها أكــدت أن  وتعقبــها

. ورحبــت بقــرار الالزمــة لضــمان التنفيــذ التــام لــذلك الصــك 
ــة العامــة   ــق خــرباء حكــوميني لدراســة اختــاذ    اجلمعي إنشــاء فري

ــ ــدويل ملنــع       املزي ــاون ال ــز التع ــن أجــل تعزي ــوات م ــن اخلط د م
وأشـارت   .ومكافحة السمسرة غـري املشـروعة والقضـاء عليهـا    

ــا إىل أن  ــرى    أيضـ ــيت جـ ــاق يف اآلراء الـ ــع النطـ ــوع الواسـ التنـ
ؤمتر األمــم املتحــدة  يف الــدورة التحضــريية ملــ  اإلعــراب عنــها  

جتـار  الستعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ برنـامج العمـل ملنـع اال      
غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة ومكافحتـه   

تعـبري عـن تعقيـد التحـديات     جبميـع جوانبـه هـو    والقضاء عليـه  
الـيت متثلــها مشـكلة األســلحة الصــغرية واألسـلحة اخلفيفــة غــري    

  .  )٣٧(املشروعة
__________ 

ــا ،وكرييبـــــاس ــاورو ،ملوحـــــدةا وواليـــــات وميكرونيزيـــ  ،ونـــ
  .ونيوزيلندا

أيــــدت هــــذا البيــــان األرجنــــتني، وإكــــوادور، وأوروغــــواي،    )٣٦(  
 -وبـــاراغواي، والربازيـــل، وبليـــز، وبنمـــا، وبوليفيـــا (دولـــة      

املتعـــــددة القوميـــــات)، وبـــــريو، واجلمهوريـــــة الدومينيكيـــــة،  
 زويالـوالســـــلفادور، وشـــــيلي، وغواتيمـــــاال، ومجهوريـــــة فنـــــ

ــتاريك  ــة، وكوســـــ ــيك،  البوليفاريـــــ ــا، واملكســـــ ا، وكولومبيـــــ
  ونيكاراغوا، وهندوراس.

  )٣٧(  S/PV.5390 ٤-٢، الصفحات.  

ودعا معظـم املـتكلمني إىل زيـادة فعاليـة تنفيـذ بـرامج         
دة اإلدمـاج، وأيـدوا قـرار جملـس     نزع السالح والتسـريح وإعـا  

األمن بإدراج أحكام بشأن هذه الـربامج يف واليـات عمليـات    
حفظ السالم. وشدد املتكلمون على مجلة أمور منـها ضـرورة   
تنـاول التعــاون مـع اجلمعيــة العامـة واإلنتربــول واتمـع املــدين     
واملنظمات غري احلكومية؛ واملسائل املتعلقة بالنسـاء واألطفـال   

ــري      يف م ــلحة الصــغرية غ ــني األس ــاطق الصــراعات؛ والصــلة ب ن
ــوارد البشــرية؛ وإنشــاء نظــام للرصــد      املشــروعة واســتغالل امل
لتعزيز تنفيذ احلظر املفروض علـى األسـلحة؛ وسـن تشـريعات     
وطنيــة لوقــف حتويــل األســلحة القانونيــة؛ واألســباب اجلذريــة  
النتشـــار األســـلحة الصـــغرية، مثـــل ضـــعف الدولـــة واختـــراق 

ود والبطالــة والفقــر وعــدم العدالــة االجتماعيــة. ورحــب  احلــد
املتكلمون أيضا بإنشاء فريـق مـن اخلـرباء احلكـوميني للنظـر يف      
اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز التعاون الـدويل ملنـع السمسـرة    
يف األسلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة، وأعربـوا عـن أملـهم       

املتحــدة املقبــل  يف إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف مــؤمتر األمــم      
الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل. وأعرب ممثـل  

بان برنامج العمل، يرمـي إىل منـع    اعتقادهاالحتاد الروسي عن 
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن  

ــه   ــه والقضــاء علي ــه ومكافحت ــع جوانب ــايل، ، مجي ــإوبالت ن مــن ف
 توسيع نطاق برنامج العمل ليشمل رصـد  املبكر جدا النظر يف

وصـرح ممثـل إندونيسـيا بأنـه      .)٣٨(النقل غري القانوين لألسـلحة 
يــثين علــى الــس اللتزامــه باستئصــال االجتــار غــري   وإن كــان 

ــن    ــة، فمــ ــلحة اخلفيفــ ــغرية واألســ ــلحة الصــ املشــــروع باألســ
الضـروري التـذكري بـأن املشــكلة ذات أبعـاد أوسـع مـن واليــة       

__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  
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اك الكـثري مـن العمـل الـذي جيـري االضـطالع بـه        الس، وهن
   .)٣٩(يف اجلمعية العامة

ورحـــب معظـــم املـــتكلمني باعتمـــاد اجلمعيـــة العامـــة    
الصك الدويل باعتباره إجنازا هاما ودعـوا الـدول األعضـاء إىل    
ــذا كــامال. وأعــرب عــدد مــن      ــذه تنفي التعهــد بالتزامــات لتنفي

ري امللـزم للصـك،   املتكلمني مع ذلك عن أسفهم إزاء الطابع غـ 
ــور إىل آليـــة دوليـــة ملزمـــة        ــوا عـــن أملـــهم يف أن يتطـ وأعربـ

وقـــال ممثـــل مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة إن الـــس  .)٤٠(قانونـــا
عنــدما يقــوض انتشــار األســلحة   “البقــاء مبعــزل”يســتطيع  ال

الصغرية واألسلحة اخلفيفة جهوده املكثفـة يف منـع الصـراعات    
ــالم. ــظ السـ ــه حيـــث أ و أو حفـ ــال إنـ ــية  ن قـ ــات الرئاسـ البيانـ

حتقـق تغــيريا يــذكر يف سـلوك األطــراف الفاعلــة علــى أرض    مل
وجود إطـار عـاملي   الس نحن نرى أن أفضل ما يعني فالواقع 

وأعـرب   .)٤١(ملزم بشأن األسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة  
طــابع السياســي الحتفظــات فيمــا يتعلــق بممثــل غانــا أيضــا عــن  

وأضاف عدد مـن املـتكلمني أن    .)٤٢(للصك والطوعي اخلالص
ووافـق   ،)٤٣(الصك ينبغـي أن يتضـمن أحكامـا بشـأن الـذخرية     

__________ 

  )٣٩(  )S/PV.5390 (Resumption 1 ٨، الصفحة.  

  )٤٠(  S/PV.5390 ــفحة ــفحة   ٤,، الصـــ ــريو)؛ والصـــ ــر)؛  ٧(بـــ (قطـــ
ــفحة  ــدامنرك)؛ والصـــفحة   ٢٢والصـ ــا، باســـم   ٢٩(الـ (النمسـ
(غيانــا، باســم دول جمموعــة  ٣١رويب)؛ والصــفحة االحتــاد األو

 ٤١(جنــــوب أفريقيــــا)؛ والصــــفحة    ٣٩ريــــو)؛ والصــــفحة  
ــفحة   ــل)؛ والصـــ ــا)؛ ٤٥(الربازيـــ  S/PV.5390 و (كولومبيـــ

(Resumption 1)  ١١(الســـــنغال)؛ والصـــــفحة  ٥الصـــــفحة 
  (نيجرييا).

  )٤١(  S/PV.5390 ١٢، الصفحة.  

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 ٢٩(الكونغـو)؛ والصـفحة    ١٥-١٢ع نفسه، الصـفحات  املرج  )٤٣(  
ــفحة   ــاد األورويب)؛ والصـ ــم االحتـ ــا، باسـ (جنـــوب  ٣٩(النمسـ

  (الربازيل). ٤١أفريقيا؛ والصفحة 

أعضاء آخرون على ضرورة فرض ضوابط أصـرم علـى توريـد    
  .)٤٤(ونقل الذخرية

وشجع عـدد مـن املـتكلمني الـس علـى دعـم إجـراء          
تشــمل معــايري  مفاوضــات إلبــرام معاهــدة لالجتــار باألســلحة، 

يع األسـلحة التقليديـة، مبـا فيهـا األسـلحة      ملزمة قانونا لنقل مج
 أيضــا تعــززة، والثقيلــة واألســلحة الصغـــرية واألســلحة اخلفيفــ 

بشكل كبري فعالية عمليات احلظر على األسلحة اليت يفرضـها  
ورحـــب عـــدد مـــن املـــتكلمني بـــاقتراح      .)٤٥(جملـــس األمـــن 

األرجنـــتني إعـــداد مشـــروع قـــرار بشـــأن األســـلحة الصـــغرية   
ة وأعربـوا عـن اعتقـادهم بـأن قـرارا مـن هـذا        واألسلحة اخلفيف

وأكــد  .)٤٦(القبيــل ســيعزز موقــف الــس بشــأن هــذه املســألة 
ممثــل ســرياليون، مــرددا مــا ورد يف البيــان الــذي أدىل بــه ممثــل   

لـس األمـن أن يسـتمر يف     مل يكن من املمكن أنهاألرجنتني، 
ــات رئاســية  ــلإصــدار بيان ــه تعــني ، ب ــال أن يتجــاوز، علي قرار ب

ــالغ    )، ١٩٩٨( ١٢٠٩ ــق ب ــن قل ــه م ــا أعــرب عن ــالم إن  . وق
أن يؤكــد بصــورة قاطعــة ال لــبس فيهــا علــى أن   الــس عليــه 

يشـكل ديـدا    اإلفراط يف تكديس وتداول األسـلحة الصـغرية  
__________ 

(غيانـا،   ٣١(اليونـان)؛ والصـفحة    ١٥املرجع نفسـه، الصـفحة     )٤٤(  
، الصـفحة  S/PV.5390 (Resumption 1) و باسـم جمموعـة ريـو)؛   

  (النرويج). ١٤

  )٤٥(  S/PV.5390 ٢٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ١١، الصــفحة 
ــفحة     ــاد األورويب)؛ والصـــــ ــم االحتـــــ ــدامنرك، باســـــ  ٣٥(الـــــ

ــرياليون)؛  ــفحة S/PV.5390 (Resumption 1)(ســ  ١٥، الصــ
  (النرويج).

  )٤٦(  S/PV.5390 ــفحة ــفحة   ٦، الصــ ــريو)؛ والصــ ــة  ١١(بــ (اململكــ
ــفحة   ــدة)؛ والصـــــ ــفحة   ١٦املتحـــــ ــان)؛ والصـــــ  ٢٤(اليونـــــ

االحتـاد األورويب)؛  (النمسا، باسـم   ٢٩فاكيا)؛ والصفحة (سلو
(ســـــرياليون)؛   ٣٤ســـــتراليا)؛ والصـــــفحة  أ( ٣٤والصـــــفحة 
ــفحة  ــل)؛ ٤٢والصـ ، S/PV.5390 (Resumption 1) و (الربازيـ

  (النرويج). ١٤(نيجرييا)؛ والصفحة  ١٢الصفحة 
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لتأكيد علـى خطـورة املسـألة وعلـى     ، لم واألمن الدولينيللسال
  .)٤٧(تصميم الس على أن يتصدى هلا بصورة فعالة

  
صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن   بيــان   

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٩املعقودة يف  ٥٧٠٩

ــة    ــودة يف  ٥٧٠٩يف اجللسـ ــه،  ٢٩املعقـ حزيران/يونيـ
ويف مجله مـا أورده   .)٤٨(أدىل الرئيس (غانا) ببيان باسم الس

  أورده الس يف البيان أنه:  

 إىل مسؤوليته الرئيسية مبوجب ميثاق األمـم املتحـدة عـن    أشار  
  صون السالم واألمن الدوليني.

حـــظ، مـــع بـــالغ القلـــق، أن تـــراكم األســـلحة الصـــغرية       الو  
وتـداوهلا بشـكل غـري مشـروع يف منـاطق عديـدة مـن        واألسلحة اخلفيفة 
__________ 

  )٤٧(  S/PV.5390 ٣٥(األرجنـــــــتني)؛ والصـــــــفحة  ٢٨، الصـــــــفحة 
  (سرياليون).

  )٤٨(  S/PRST/2007/24.  

السـتقرار، يزيـد مـن حـدة الصـراعات      لزعـزع  العامل وما لذلك من أثر م
  ؛دهاأم ويطيل املسلحة

الـــنفس فرديـــا  يف الـــدفاع عـــن الطبيعـــيد تأكيـــد احلـــق اعـــوأ  
  ؛من ميثاق األمم املتحدة ٥١ملادة ا مبا يتسق معومجاعيا، 

ــذا         ــب يف ه ــذه املســألة، وطل ــى ضــرورة معاجلــة ه وشــدد عل
الصدد إىل األمني العام أن يقدم إىل الس، مرة كـل سـنتني تقريـرا عـن     

  ؛األسلحة الصغرية

نـع االجتـار   العمـل املتعلـق مب  علـى ضـرورة تنفيـذ برنـامج      وأكد  
ري املشروع باألسلحة الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة ومكافحتـه والقضـاء     غ

ــدول مــن          ــتمكني ال ــدويل ل ــه، وتنفيــذ الصــك ال ــع جوانب ــن مجي ــه م علي
ــة غـــري املشـــروعة   الكشـــف عـــن األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـ

  وبطريقة موثوق ا؛ وتعقبها، يف الوقت املناسب،

ء االجتـار غـري املشـروع    اجلهـود املتزايـدة املبذولـة إلـا     وشـجع   
ــة علـــــى ال  ــغرية واألســـــلحة اخلفيفـــ ــة باألســـــلحة الصـــ ــعد الوطنيـــ صـــ

 ؛الدولية  واإلقليمية

 يتعلــق ميــع الــدول األعضــاء التقيــد بالتزاماــا فيمــا جب وأهــاب  

مبوجــب قــرارات جملــس األمــن   احملــددةأحكــام حظــر األســلحة   مبراعــاة
  .ذات الصلة

    
  اءاتاملسائل العامة املتصلة باجلز - ٤١

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٩٩القــــرار   

املعقــــــــــودة يف  ٥٥٠٧األمــــــــــن يف جلســــــــــته  

    ٢٠٠٦آب/أغسطس   ٨

، املعقـــودة يف ٥٥٠٧نظـــر جملـــس األمـــن يف جلســـته   
ــون  ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٨ ــد املعن ــة  ”، يف البن املســائل العام

ووجـــه الـــرئيس (غانـــا) االنتبـــاه إىل  .)١(“املتصـــلة بـــاجلزاءات
__________ 

ــوام      )١(   ــا يف أعـ ــألة أيضـ ــذه املسـ ــن يف هـ ــر جملـــس األمـ  ٢٠٠٠نظـ
  .٢٠٠٣ و ٢٠٠١ و

األرجنـــتني والـــدامنرك وســـلوفاكيا مـــن مشــروع قـــرار مقـــدم  
وفرنسا واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية      

ــان    ــة والياب ــات املتحــدة األمريكي ــرح للتصــويت   ،)٢(والوالي طُ
)، وقـــرر ٢٠٠٦( ١٦٩٩واعتمـــد باإلمجـــاع بوصـــفة القـــرار 

  الس مبوجبه مجلة أمور منها:

طــوات الالزمــة لزيــادة    لــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ اخل   ط  
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة قصـد تزويـد    

__________ 

  )٢(  S/2006/616.  
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اللجان بأدوات أفضل لتنجز والياا مبزيد مـن الفعاليـة، وتزويـد الـدول     
األعضاء بأدوات اختيارية أفضل لتنفيذ تلـك التـدابري الـيت اختـذها جملـس      

التدابري املماثلة الـيت قـد يتخـذها     األمن واليت ترصدها اللجان، فضال عن
وحظر السـفر وحظـر    جتميد األرصدة وخباصةجملس األمن يف املستقبل، 

 األسلحة؛

شجع الـدول األعضـاء علـى اسـتخدام األدوات الـيت تتيحهـا       و  
ــة   ــة للشــرطة اجلنائي ــة الدولي ــاملي التصــاالت   املنظم ــام الع ، وخباصــة النظ

ــدار الســاعة    ــى م ــام يف األ ٧الشــرطة عل ــك   أي ــذ تل ــدعيم تنفي ســبوع، لت
  .ملستقبل  ري ميكن أن يتخذها جملس األمن يفالتدابري وما مياثلها من تداب

  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٣٠القــــرار   

كـانون   ١٩املعقـودة يف   ٥٥٩٩األمن يف جلسـته  

   ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
ــة    ــودة يف ٥٥٩٩يف اجللسـ ــانون/األول  ١٩، املعقـ كـ
ئيس (قطـر) االنتبـاه إىل مشـروع    وجـه الـر   ،)٣(٢٠٠٦ديسمرب 

 ،بــــريوو ،األرجنــــتنيواالحتــــاد الروســــي، قــــرار مقــــدم مــــن 
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا و ،فرنســاو ،ســلوفاكياو ،الــدامنركو

ــدا الشــمالية   ــى وأيرلن ــة،   و ،العظم ــات املتحــدة األمريكي الوالي
ــانو ــانو ،الياب ــد باإلمجــاع     ،)٤(اليون ــرح للتصــويت واعتم وطُ

)، وقــرر الــس مبوجبــه مجلــة ٢٠٠٦( ١٧٣٠بوصــفه القــرار 
  أمور منها:

عتمد اإلجراء املتعلق برفع األمساء من القائمة الوارد يف مرفـق  ا  
األمني العام أن ينشئ داخل األمانة العامـة (فـرع    إىل، وطلب القرارهذا 

الفرعية لس األمن) مركز تنسيق لتلقي الطلبـات املتعلقـة برفـع     اهليئات
  القائمة وألداء املهام املبينة يف املرفق؛األمساء من 

__________ 

لالطـــالع علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن هـــذه اجللســـة،          )٣(  
الرجوع إىل الفصل السادس، اجلزء الثالـث، القسـم بـاء،     يرجى

  من ميثاق األمم املتحدة. ٤١يف ما يتعلق باملادة 

  )٤(  S/2006/996.  

وأوعز إىل جلـان اجلـزاءات الـيت أنشـأها جملـس األمـن، مبـا فيهـا           
ــالقرارات   ــأة عمـــــال بـــ ) ١٩٩٤( ٩١٨ ) و١٩٩٢( ٧٥١تلـــــك املنشـــ

 ١٥٢١ ) و٢٠٠٣( ١٥١٨ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧ ) و١٩٩٧( ١١٣٢ و

) ٢٠٠٥( ١٥٩١ ) و٢٠٠٤( ١٥٧٢ ) و٢٠٠٤( ١٥٣٣ ) و٢٠٠٣(
) بتنقــيح مبادئهــا التوجيهيــة بنــاء  ٢٠٠٦( ١٧١٨ ) و٢٠٠٥( ١٦٣٦ و

 على ذلك؛ وقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.

ــد ممثلــو فرنســا والــدامنرك واليونــان أن اإلجــراء         وأك
الـــذي اعتمـــد للتـــو ميكّـــن األفـــراد والكيانـــات الـــذين جـــرى  
إدراجهم يف القائمة مباشرة، مـن تقـدمي طلبـهم باحلـذف منـها      

ق منشأ هلـذه الغايـة يف األمانـة العامـة، وأعربـوا      إىل مركز تنسي
عــن أملــهم يف أن يعــزز اإلجــراء اجلديــد دعــم الــدول ألنظمــة  

وحث ممثلو الدامنرك واليونان وقطر جملس األمـن   .)٥(اجلزاءات
بإصـــرار علـــى أن يواصـــل عملـــه لضـــمان إجـــراءات منصـــفة  

. وعـرض ممثـل   )٦(وواضحة لإلدراج يف القوائم واحلـذف منـها  
جنــتني التقــدم احملــرز يف الــدفاع عــن حقــوق اإلنســان ويف  األر

رفع مستوى الوعي بني مجيع أعضاء الس حـول احلاجـة إىل   
 .)٧(العمل على احترام القانون وحقوق اإلنسان

وأعــرب ممثــل قطــر عــن القلــق مــن عــدم مراعــاة هــذا    
القرار للكثري من األصول واالعتبارات القانونيـة الـيت جيـب أن    

ــا   ــى ــد      يتحل ــات عن ــن وجلــان العقوب ــس األم ويأخــذ ــا جمل
ــات. وأضــاف أن     ــوائم جلــان العقوب شــطب األشــخاص مــن ق
الس أنشأ نقطـة اتصـال تفتقـر ألي مـن عناصـر االسـتقاللية       
واحليــاد، ودون أيـــة معــايري أو ضـــوابط للشــطب مـــن قـــوائم    
العقوبات. وأعرب عن أسف بلـده لعـدم أخـذ مقـدمي القـرار      

يف أن طلبــات الشــطب ميكــن أن تقــدم مــن  باقتراحهــا املتمثــل
__________ 

  )٥(  S/PV.5599 ــفحة ــفحة  ٢، الصــ ــدامنرك)؛ والصــ ــا، الــ  ٣ (فرنســ
  (اليونان).

  (الدامنرك واليونان وقطر). ٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
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قبل املمثلني القانونيني لألشخاص املدرجني يف القائمة، ولـيس  
فحســب مــن قبــل األشــخاص املــدرجني يف قــوائم اجلــزاءات،   

ــوائم    ال ســـيما وأن بعـــض األشـــخاص املـــدرجني يف بعـــض قـ
العقوبات متوفون، وبالتايل ال ميكنهم تقـدمي طلبـات شـطبهم.    

ــأن يعيــد الــس النظــر يف ذلــك املرفــق    وأعــرب عــن متنيا ــه ب ت
ــفافية واملوضــــــوعية   ــها، وأن تراعــــــى الشــــ ــألة برمتــــ واملســــ

 .)٨(واالستقاللية عند النظر يف طلبات شطب األمساء
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٣٢القــــرار   

كـانون   ٢١املعقـودة يف   ٥٦٠٥األمن يف جلسـته  

   ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
كــــــــانون  ٢١يف  ، املعقــــــــودة٥٦٠٩يف اجللســــــــة   

، وجـــه الـــرئيس (قطـــر) االنتبـــاه إىل    ٢٠٠٦ األول/ديســـمرب
مشــروع قـــرار مقـــدم مـــن األرجنـــتني والـــدامنرك وســـلوفاكيا  

. )٩(وفرنســـا واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة واليابـــان 
العامل غـري الرمسـي املعـين     ووجه االنتباه أيضا إىل تقرير الفريق 

ــاجل  ــذي عــرض أفضــل  )١٠(زاءاتباملســائل العامــة املتعلقــة ب ، ال
__________ 

  .٥-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

  )٩(  S/2006/1004.  

  )١٠(  S/2006/997.  

املمارســات املتعلقــة بــاجلزاءات الــيت أقرــا اللجنــة يف جمــاالت   
ــها، وأســاليب      ــا ومتابعت ــذها وتقييمه تصــميم اجلــزاءات وتنفي
عمــل اللجنــة، والرصــد واإلنفــاذ، واملعــايري املنهجيــة، وشــكل   

 صياغة تقارير أفرقة اخلرباء.

إلمجـاع  وطُرح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد با     
)، الــذي قــرر مبوجبــه الــس  ٢٠٠٦( ١٧٣٢بوصــفه القــرار 
 مجلة أمور منها:

رحب بتقرير الفريق العامل غري الرمسـي املعـين باملسـائل العامـة       
ــالفقرة     ــاجلزاءات املنشــأ عمــال ب ــة ب ــس    ٣املتعلق ــيس جمل ــن مــذكرة رئ م

٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٧األمن املؤرخة 
 ؛)١١(

أجنـز واليتـه، علـى النحـو الـوارد يف      وقرر أن الفريق العامل قد   
كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٩مـــذكرة رئـــيس جملـــس األمـــن املؤرخـــة     

٢٠٠٥
ــة حتســني       ،)١٢( ــة بشــأن كيفي ــة يف وضــع توصــيات عام واملتمثل

 فعالية جزاءات األمم املتحدة؛  

ــام بأفضــل املمارســات واألســاليب        ــع االهتم ــا م وأحــاط علم
إىل هيئاته الفرعيـة أن حتـيط علمـا    الواردة يف تقرير الفريق العامل وطلب 

  ا كذلك.
__________ 

  )١١(  S/2005/319  

  )١٢(  S/2005/84  
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 البنود املتصلة بصون السالم واألمن الدوليني - ٤٢
  

ــس      -ألف  ــدوليني: دور جملـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
التحــــديات  - األمــــن يف األزمــــات اإلنســــانية  

 والدروس املستفادة والطريق يف املستقبل
  

 اإلجراءات األولية  
يف جلســة جملــس األمــن  بيــان صــادر عــن الــرئيس    

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٢املعقودة يف  ٥٢٢٥

ــس األمــن يف جلســته      ، املعقــودة يف ٥٢٢٥أدرج جمل
، يف جــــدول أعمالــــه البنــــد املعنــــون ٢٠٠٥متوز/يوليــــه  ١٢
صون السلم األمن الدوليني: دور جملـس األمـن يف األزمـات    ”

التحــــديات والــــدروس املســــتفادة والطريــــق يف  -اإلنســــانية 
، ورسالة موجهة إىل األمني العـام مـن ممثـل اليونـان     “قبلاملست

  .)١(حييل ا ورقة مناقشة معدة من الرئاسة عن املوضوع

واألمـني العـام،    )٢(وأدىل ببيانات مجيع أعضـاء الـس    
ــو    ــام لعمليــــات حفــــظ الســــالم، وممثلــ ووكيــــل األمــــني العــ

ــريو، ،إندونيســيا ــة وب ــة  ومجهوري ــال البوليفاري  وفيجــي، ،فرتوي

  .)٣(واهلند والنرويج، وماليزيا، وكندا،

وافتـــتح الـــرئيس (اليونـــان) اجللســـة، وتكلـــم بصـــفته    
لقد أصبح منع حـدوث أزمـة إنسـانية يف وقـت     الوطنية، فقال 

مبكــر ميثــل ضــرورة سياســية وأخالقيــة لــس األمــن. وينبغــي  
__________ 

  )١(  S/2005/434.  

ــة      )٢(   ــل اململكـ ــان. وأدىل ممثـ ــة اليونـ ــر خارجيـ ــة وزيـ ــرأس اجللسـ تـ
ــا،      ــان ألباني ــدت البي ــان باســم االحتــاد األورويب؛ وأي املتحــدة ببي
ــل     ــا، والبوســنة واهلرســك، واجلب ــا، وأيســلندا، وبلغاري وأوكراني
األسود، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، ومجهوريـة      

  ا، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، وليختنشتاين.مولدوف

دعي ممثـل مجهوريـة كوريـا إىل املشـاركة يف اجللسـة، ولكنـه مل         )٣(  
  يدل ببيان.

لألمم املتحدة أن تعزز قدرا على االنتقـال مـن رد الفعـل إىل    
وواجـــب ومســـؤولية محايـــة  اســـتفحال األزمـــة.الوقايـــة مـــن 

، علـــى عـــاتق الـــدول بالدرجـــة األوىلتقـــع الســـكان املـــدنيني 
ولكــن، يف حــاالت العنــف والفظــائع الصــارخة الــيت ترتكــب   
ضد البشر، فـإن اتمـع الـدويل عليـه التـزام جتـاه ضـحايا هـذا         

للحيلولـة دون تكـرار املعانـاة اإلنسـانية     . وأشار إىل أنـه  العنف
ــ ــا واحتمــال جتــدد الصــراع،  ذا ــة   ف ــن معاجلــة مالئم ــد م ال ب

للمجاالت الرئيسية الـثالث التاليـة لألمـن فيمـا بعـد الصـراع:       
ــاتلني الســـابقني       ــزع ســـالح املقـ ــيادة القـــانون؛ ونـ ــز سـ تعزيـ

 ولكـن  وتسرحيهم وإعادة إدماجهم؛ وإصالح القطـاع األمـين.  
ذ، ينبغي أال يغيب عن بالنـا أنـه لضـمان جنـاح أي إجـراء يتخـ      

فـــإن موافقـــة اتمعـــات احملليـــة علـــى جهـــود اتمـــع الـــدويل 
 .)٤(تكتسي أمهية كربى

أن هذا املوضـوع ميكـن تناولـه     إىلوأشار األمني العام   
كموضــوع شــامل جلــدول أعمــال الــس احلــايل كلــه تقريبــا، 
ألن كل أزمة يتعني على الس أن يتعامل معها تتضـمن بعـدا   

تكـون احليلولـة دون هـذه املعانـاة.      إنسانيا. ومهمتنـا جيـب أن  
وأحيانا كثرية نفشل يف ذلك ألننا ال نقـر خبطـورة التهديـدات    
إال بعد فوات األوان. وهلذا أؤمن بـأن الـدول األعضـاء عليهـا     
ــا أو       ــة مواطنيه ــا عــن محاي ــة م ــدما تعجــز دول ــه عن ــر بأن أن تق

تريــد أن حتمــيهم مــن العنــف الشــديد فــإن هنــاك مســؤولية    ال
قـع علـى عـاتق الـدول كافـة بـأن تقـوم بـذلك، وهـي          مجاعية ت

  .  )٥(مسؤولية جيب أن يتحملها الس
__________ 

  )٤(  S/PV.5225 ،-  ٤-٢الصفحات.  

  .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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وأكد وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم علـى    
ــه  ــدوم الســالم، ال أن ــن     لكــي ي ــة احتياجــات األم ــن تلبي ــد م ب

البعيـد لكـل   األجـل  والعدل على األجلـني القصـري واملتوسـط و   
ساواة. وعلـى تلـك اجلبـهات،    من الدولة وسكاا على قدم امل

هنـــاك عـــدة جمـــاالت جـــديرة مبزيـــد مـــن الدراســـة وإمكانيـــة  
أوال، مل يول اهتمام كاف إلجراء عمليـة اسـتعراض    التحسن.

شامل لألمن الوطين لتحديد األخطار، اليت تتهـدد أمـن الدولـة    
واألمن البشري وبناء هياكل أمنيـة تسـتجيب للتهديـدات الـيت     

، كثريا مـا تكـون اجلهـود الدوليـة املرتبطـة      يتم حتديدها. وثانيا
بقطاعي األمن والعدل مفككة. وثالثا، ال يوجد داخـل نطـاق   
األمم املتحدة أي اتفاق على ج وحيـد علـى نطـاق املنظومـة     
ــدعم       ــة ل ــهج الدولي ــا، الن ــذه املســائل. ورابع ــال ه بأســرها حي
ــهاء الصــراعات     ــدان مــا بعــد انت إصــالح القطــاع األمــين يف بل

مـا تطبـق منــاذج ومعـايري أجنبيـة قــد تكـون غـري مناســبة        كـثريا 
نه جيـب علـى منظومـة    أعلى ضوء احلقائق يف امليدان. وأوضح 

األمــم املتحــدة أن تواصــل العمــل علــى ترشــيد جهــا ودمــج    
مواردهــــا وقــــدراا وتقــــدمي اســــتجابة واحــــدة وشــــاملة إىل  

 .)٦(احلكومات والسـكان الـذين حنـن مـدعوون إىل مسـاعدم     

املتكلمــون علــى أن النــهوض بســيادة القــانون وعمليــة  ق ووافــ
ــاج وإصــالح القطــاع      ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم ن
األمين ركائز أساسية ينبغي التصدي هلا يف مرحلة بناء السـالم  

حيث أـا تعـاجل األسـباب الرئيسـية ملعظـم الصـراعات،       الدائم 
س مثـة ـج   ويتعني مواصلة تعزيز تلك الركائز. وأكدوا أنـه لـي  

يناســب مجيــع احلــاالت، وأشــار ممثــل الــدامنرك إىل أن الــس   
، فيجــب دائمــا أن يكــون   “املشــرف علــى قراراتــه   هبصــفت”

__________ 

  .١٠-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

مســتعدا إلعــادة النظــر يف الصــراع علــى أســاس نصــائح هامــة   
  .)٧(وأن يعدل واليته طبقا لذلك

ــوق         ــن وحق ــني األم ــتكلمني بالصــلة ب ــر معظــم امل وأق
ــل ال  ــأن  اإلنســان. وذكــر ممث ــدول ب ــبني ال ــر  فل جملــس األمــن أق

بالصلة بني األمن وحقـوق اإلنسـان. وواليـات حفـظ السـالم      
يف كل من السلفادور وكمبوديا وأنغوال وليربيا وجورجيا قـد  
تضمنت مكـون حقـوق اإلنسـان، كمـا أن محايـة املـدنيني قـد        

 .)٨()، يف مجلــة أمــور أخــرى ٢٠٠٠( ١٢٩٦تضــمنها القــرار 

عامــة علــى أن تعزيــز دور الــس يف  ووافــق املتكلمــون بصــفة
معاجلـــة األســـباب اجلذريـــة للـــرتاع سيســـهم يف منـــع نشـــوب 

دور أكثـر مثاليـة   ”الرتاعات. وصـرح ممثـل الفلـبني بـأن هنـاك      
. )٩(، هـو احليلولـة دون انـدالع األزمـات اإلنسـانية     “للمجلس

ورحب معظم املتكلمني باإلنشاء املقترح للجنـة بنـاء السـالم،    
ارتاؤا أن مثة حاجة التباع ج أمشل وأكثـر تنسـيقا   نظرا ألم 

  إزاء رؤية شاملة لبناء السالم.

ن األدوات والســلطات الضــرورية وأكــد ممثــل كنــدا أ  
اليت متكن اتمع الدويل مـن ممارسـة مسـؤولية محايـة السـكان      

فهـي مدرجـة يف    -املدنيني ليست حباجـة إىل أن تبتكـر جمـددا    
ري أن مــا حنتـاج إليـه هـو وضـع إطــار     ميثـاق األمـم املتحـدة. غـ    

مسـؤولية  ” و يهتـدى بـه يف الوفـاء بتلـك املسـؤولية اجلسـيمة،      
د بـدأ  نـه قـ  إوقـال ممثـل فرنسـا     .)١٠(توفر هذا اإلطـار  “احلماية

املســـؤولية عـــن ”اآلن ظهــور توافـــق يف اآلراء حـــول مفهـــوم  
__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

  .٢٣، الصفحة املرجع نفسه  )٨(  

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

  .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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وإنه ليس مصطلحا مرادفا للتدخل، وال خيتلـف   ،)١١(“احلماية
وقال ممثـل   .)١٢(ري عن املمارسة الراهنة لس األمنإىل حد كب

ــل  ــدأ   ممث ــة إن مب ــال البوليفاري ــة فرتوي املســؤولية عــن  ”مجهوري
، يترسخ يف االعتقاد بأن اتمع الدويل حيظـى بـاحلق   “احلماية

يف ”األساسي يف التدخل يف أي دولة عضو يف األمـم املتحـدة   
لـون بقمـع   عملية إنقاذ زائفـة للسـكان الـذين يفتـرض أـم مبت     

، ولـــيس لـــه أســـاس يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة أو يف “الدولـــة
  .  )١٣(القانون الدويل

وأشـــار ممثــــل بــــنن إىل احلاجــــة إىل تعزيــــز التســــوية    
ــات إنســانية      ــها أزم ــيت تســفر عن  .)١٤(السياســية للصــراعات ال

بد مـن تزويـد الـس مبعلومـات      وأكد متكلون آخرون أنه ال
عليهــا والتحقــق مــن صــحتها ذات مصــداقية وميكــن االعتمــاد 

ــر يف      ــروع املبكـ ــحيحة، والشـ ــرارات الصـ ــاذ القـ ــمان اختـ لضـ
ن األمانـة العامـة   وأكـد بعـض األعضـاء علـى أ     .)١٥(اإلجراءات

أو دعــوا  ،)١٦(يف حاجــة إىل تعزيــز قــدرا علــى اإلنــذار املبكــر
ــذار    ــة لإلنــ ــه كآليــ ــو ذاتــ ــن إىل أن يتصــــرف هــ جملــــس األمــ

ــه وقــال ممثــل اململكــة ا  .)١٧(املبكــر ينبغــي أن يكــون ملتحــدة إن
__________ 

ــم    )١١(   ــا القسـ ــر أيضـ ــرتاع    ٣٩انظـ ــاالت الـ ــدنيني يف حـ ــة املـ (محايـ
  املسلح) من هذا الفصل.

  .٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  

 ٢٨-٢٦(فيجـي)؛ والصـفحات    ٢٣صفحات املرجع نفسه، ال  )١٥(  
(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ٣١(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصـفحة  

  (بنن). ٣٧

(اململكـة   ٤١(ماليزيـا)، والصـفحة    ٣١املرجع نفسه، الصـفحة    )١٦(  
  املتحدة باسم االحتاد األورويب).

ــريو)؛ والصــفحة   ١٧ و ١٦املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٧(    ٣٦(ب
  (بنن).

ــتعداد منــذ املراحــل األوىل للقيــام بإســهام       ــدى الــس االس ل
ــردي يف هــوة     ــب الت ــة لتجن ــة املبذول رئيســي يف اجلهــود الدولي

 .)١٨(الصراع واملعاناة اإلنسانية

ــد إ     ــل اهلن ــال ممث ــة ينتمــي    وق ــذه املناقش ن موضــوع ه
ن وعلــى نفــس اخلــط، أعلــ  .)١٩(بشــكل أكــرب للجمعيــة العامــة 

أن جملـس األمـن ال يسـتطيع أن يفعـل كـل شـيء       ممثل اجلزائـر  
أن جلنة بناء السالم قـد تكـون اهليئـة     هويف رأي ،ويف كل مكان

ــدي     ــة بالتصـ ــتراتيجيات اخلاصـ ــذ االسـ ــع وتنفيـ ــبة لوضـ املناسـ
مـن  وقال ممثل ماليزيا إن  .)٢٠(حلاالت ما قبل وما بعد الصراع

ــه   ــد أنـ ــن املؤكـ ــرا ل مـ ــني الت  نظـ ــة بـ ــالت الوثيقـ ــدات لصـ هديـ
يمكن دعـم الـدور   فـ  ،والتحديات اليت يواجهها اتمع الـدويل 

ــة يف    ــوار واملداولـ ــة واحلـ ــن باملناقشـ ــه جملـــس األمـ الـــذي يؤديـ
اهليئات الرئيسية األخرى باألمم املتحدة، وهي اجلمعية العامـة  

ــاعي   ــس االقتصــادي واالجتم ــة    .)٢١(وال ــل مجهوري ــال ممث وق
عمليات حفـظ السـالم هـي    ت فرتويال البوليفارية إنه وإن كان

 ،مسؤولية جملس األمن، وعلى أساس تكميلي، اجلمعية العامـة 
إال أن عمليات بناء السالم هي املسؤولية القاصرة على شـعب  
البلد املتأثر بالصراع. واألمم املتحدة مضطرة إىل احتـرام حـق   

ومهمتــها الوحيــدة هــي دعــم      ،الشــعوب يف تقريــر مصــريها  
ــق الت   ــن طريـ ــة عـ ــاس    العمليـ ــى أسـ ــك علـ ــدويل وذلـ ــاون الـ عـ

التوجيهــات واملعـــايري واملبـــادئ الــيت وضـــعها الشـــعب املعـــين   
 .  )٢٢(حبرية

__________ 

  .٤٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

  .٣١نفسه، الصفحة  املرجع  )٢١(  

  .٣٣-٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢(  
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لــس األمــن، بصــفته  وأكــد ممثــل الصــني إنــه ينبغــي    
جهــاز األمــم املتحــدة الــذي يتحمــل املســؤولية األساســية عــن  
السالم واألمن الدوليني، بالطبع، أن يضـطلع بـدور ريـادي يف    

إن منــع وحــل الصــراع الفعــالني،  ، ووإدارــامنــع الصــراعات 
مـا بعـد الصـراع، تعـد وظـائف       يف حـاالت عمار اإلفضال عن 

وأكـد   أساسية لس األمن يف االستجابة لألزمـات اإلنسـانية.  
ينبغــي لكــل املشــاركني يف جهــود إعمــار حــاالت مــا بعــد نـه  أ

الصــراع أن يلتزمــوا مبقاصــد ومبــادئ امليثــاق وقواعــد القــانون  
 املعتـرف ـا دوليـا، وينبغـي أن حيترمـوا سـيادة البلـدان        الـدويل 

 .)٢٣(املعنية وسالمتها اإلقليمية

ــه      ــريو عــن اعتقــاده بأن ــل ب ألجــل حتســني  وأعــرب ممث
يمكن لألعضــاء فــاســتجابة جملــس األمــن لألزمــات اإلنســانية، 

اخلمســة الــدائمني يف الــس أن يتوصــلوا إىل اتفــاق شــرف يف 
ــدم اســتخدام     ــهم بع ــا بين ــر     م ــق األم ــدما يتعل ــنقض عن حــق ال

بأزمات تنطوي على جرائم ضد اإلنسـانية، مثـل االنتـهاكات    
ــادة      ــي واإلبــ ــتطهري العرقــ ــان، والــ ــوق اإلنســ ــيمة حلقــ اجلســ

  .)٢٤(اجلماعية

، ويف مجلـــه )٢٥(وأدىل الـــرئيس ببيـــان باســـم الـــس     
  نه:أأورده الس يف البيان   ما

ــواردة يف    أكــد   ــادئ ال ــد املقاصــد واملب ــن جدي ــم   م ــاق األم ميث
ضع نصب عينيه مسـؤوليته األساسـية مبوجـب ميثـاق األمـم      واملتحدة، و

  ؛املتحدة عن صون السالم واألمن الدوليني

قلــــق عميــــق إزاء اآلثــــار اإلنســــانية والسياســــية       هوســــاور   
واالقتصــادية املــدمرة املترتبــة علــى الصــراعات املســلحة؛ وشــدد علــى       

املتمثلــة يف منــع نشــوب الصــراعات   الضــرورة السياســية واملعنويــة العليــا 
__________ 

  .٢٦-٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣(  

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  )٢٥(  S/PRST/2005/30.  

يتحقق بفضل ذلك من فوائـد للسـلم    املسلحة ومنع تصعيدها، وعلى ما
  ؛بني الدول كافة  والتنمية والعالقات الودية ما

وكرر تأكيـد مـا يعلِّقـه علـى إقامـة العـدل وسـيادة القـانون يف           
بعــد الصــراعات وعودمــا علــى جنــاح الســرعة إىل هــذه   جمتمعــات مــا

معــات مــن أمهيــة يف حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة، وتوطيــد الدميقراطيــة،  ات
  ؛وتعزيز حقوق اإلنسان

وسلِّم جملس األمن كذلك بتزايد أمهية اجلوانـب املدنيـة إلدارة     
الصراعات يف معاجلة حاالت األزمات املعقـدة ويف منـع تكـرار حـدوث     

  ؛ة األزماتالعسكري يف إدار -  قر بأمهية التعاون املدينأالصراعات، و

ط مع االهتمام باالقتراح املهـم الـذي قدمـه األمـني العـام      احوأ  
  ؛من أجل إنشاء جلنة لبناء السالم

قــر بـــأن جنـــاح عمليـــة بنـــاء الســـالم يف جمتمعـــات مـــا بعـــد  أو  
ــا  ــد ســيادة       الصــراعات إمن ــدنيني وتوطي ــة امل ــى أســاس أن محاي ــوم عل يق

ـــ   ــة ون ــة االنتقاليـ ــة العـــدل يف املرحلـ ــاتلني القـــانون وإقامـ زع ســـالح املقـ
ــاجهم يف    ــادة إدمــ ــام وإعــ ــادم إىل أوطــ ــرحيهم وإعــ ــابقني وتســ الســ
جمتمعـــام وإعـــادة تأهيلـــهم، وإصـــالح القطـــاع األمـــين واإلصـــالح       
الدميقراطي واالقتصادي واالجتماعي عناصر يكمـل بعضـها بعضـا، وأن    
 تويل البلدان زمام األمـور بنفسـها لـه دور هـام ينبغـي أن يدعمـه اتمـع       

  ذلك املنظمات اإلقليمية.  يف  الدويل، مبا
  

مسؤولية جملس األمـن يف صـون السـالم واألمـن       -باء 
الــدوليني: فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز   

 وعمليات حفظ السالم الدولية
بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

 ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٨املعقودة يف  ٥٢٢٨
ــة    ــود ٥٢٢٨يف اجللســــ متوز/يوليــــــه  ١٨ة يف املعقــــ
اســتمع جملــس األمــن إىل إحاطــة أدىل ــا وكيــل    ،)٢٦(٢٠٠٥

__________ 

نظـر  اعلومـات بشـأن هـذه املناقشـة،     ن امللالطالع علـى مزيـد مـ     )٢٦(  
(أ)،  ١١الفصــل الســادس، اجلــزء الثــاين، القســم بــاء، احلالــة       

  مع الس االقتصادي واالجتماعي. بالعالقاتما يتعلق   يف
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األمني العام لعمليات حفظ السـالم واملـدير التنفيـذي لربنـامج     
ــة       ــص املناعــ ــريوس نقــ ــين بفــ ــترك املعــ ــدة املشــ ــم املتحــ األمــ

  البشرية/اإليدز. وأدىل ببيانات مجيع أعضاء الس.

ــبعض  إنوقــال وكيــل األمــني العــام     قــد تســاءل يف ال
البداية عما إذا كان هذا األمر ينتمي إىل جدول أعمال جملـس  

مـرض   وضـعت ولكن هذا القرار قد وفر اهلزة الـيت   ،)٢٧(األمن
وهــو  اإليــدز علــى شاشــة رادار إدارة عمليــات حفــظ الســالم 

اســتراتيجية  وضــعت اإلدارةومنــذ اختــاذ القــرار  يســتحقه.  مــا
راد حفــظ الســالم فيمــا شــاملة خلفــض املخــاطر الــيت تواجــه أفــ

ونـاقش  يتصل باإلصابة بذلك الفريوس أو نقله خالل بعثتهم. 
الـذي  دعم الدول األعضاء وكيل األمني العام مجلة أمور منها 

ــان ــامال كـــ ــ عـــ ــرامج احامســـ ــاح بـــ ــدز؛  يف جنـــ اإلدارة لإليـــ
واســـتراتيجية اإلدارة؛ والتعـــاون بـــني اإلدارة وبرنـــامج األمـــم 

ــين ب  ــترك املعـ ــدة  املتحـــدة املشـ ــم املتحـ ــندوق األمـ اإليـــدز وصـ
تصـال  االبـرامج  للسـكان وبرنـامج متطـوعي األمـم املتحـدة؛ و     

تستهدف على وجه اخلصـوص اتمعـات    اليت تعلقة باإليدزامل
يت دراسة استقصائية لتقييم برامج التدريب الـيت  وأُجر ،احمللية

لكــن مرتفعــا  كــان الــوعيتقــدمها اإلدارة، الــيت أوضــحت أن 
ل القيــادة كــان ضــئيال. وأكــد علــى ضــرورة  الــدعم مــن هيكــ

ضــمان أن تعتــرب التوعيــة يف جمــال اإليــدز إحــدى مســؤوليات   
وكفالـة االنتقـال مـن األقـوال إىل األفعـال علـى أعلـى        ، القيادة

علــى كيفيــة ختفــيض    اإلدارة تتركــز جهــود  وال. املســتويات
خطر انتقال فريوس نقص املناعـة البشـرية فحسـب، بـل أيضـا      

ــدريب ح  ــى ت ــوع اجلــنس     عل ــة يف جمــال ن فظــة الســالم للتوعي
قــدرم للتعــرف  ولتعزيــزوحقــوق اإلنســان ومحايــة األطفــال، 

__________ 

) عـن قلقـه   ٢٠٠٠( ١٣٠٨أعرب جملس األمن مبوجـب القـرار     )٢٧(  
 إزاء التأثري املدمر احملتمل لفريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمة   
ــات      ــراد عملي ــى صــحة أف ــدز) عل نقــص املناعــة املكتســب (اإلي

  حفظ السالم.

وكرر وكيـل   على العنف اجلنسي واالستغالل والتصدي هلما.
إن التعامـل مـع مبـادرات الفريوس/اإليـدز يف     األمني العام قوله 

حفــظ الســالم جيــب أن يكــون جهــدا مشــتركا يشــمل الــدول  
بلدان املسـامهة بقـوات واألمـم املتحـدة ووكـاالت      األعضاء وال

 .  )٢٨(أخرى والبلدان املضيفة

وقال املدير التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة املشـترك        
إن جملــس األمــن املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز  

سيشـــكل خطـــرا عـــل     بـــإبرازه أن انتشـــار الفريوس/اإليـــدز  
 ١٣٠٨الل القـــرار االســـتقرار واألمـــن، قـــد حـــول، مـــن خـــ 

وأعـرب عـن أســفه   )، كيـف ينظـر العـامل إىل اإليــدز.    ٢٠٠٠(
نع فريوس نقـص املناعـة   مل تنفيذ برامج واسعة النطاقألنه رغم 

ــرامج العــالج   ــالبشــرية وب ــد الــذي يشــكله  ، ف  وبــاء إن التهدي
إدارة عمليـات  . وأثـىن علـى   اإليدز مل يـنخفض علـى اإلطـالق   

يل وصـول االسـتجابات   حفظ السـالم علـى منجزاـا يف تسـه    
. لإليدز إىل كل بعثة من بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم     

ــادة   اصــغري اعــددوأشــار أيضــا إىل أن   ــام، مــن الق ــه متن ، ولكن
اآلن تفهمــا تامــا  وناألمنــيني والعســكريني والسياســيني يتفهمــ

. يف هـذا اـال  احلاجة إىل التصـدي لإليـدز، وبـدأوا اسـتثمارا     

لقيـادة القويـة لـيس فقـط يف الـس ولكـن       تـوفر ا ولكن يتعني 
االســتجابة لإليــدز جــزءا مــن  ، لكــي تصــبحيف كــل بلــد أيضــا

وأعـرب عـن أملـه    صميم االهتمـام العسـكري يف كـل مكـان.     
هـدفا واضـحا حيقـق يف نطـاق زمـين       لـس ذلـك  اأن جيعل يف 

حمدد وأن يضمن أن تعطى لكل بعثات حفظ السـالم الوسـيلة   
  .)٢٩(فيما يتعلق باإليدزللوفاء مبسؤولياا 

وأقــر أعضــاء الــس بــأن اإليــدز يفــرض ديــدا علــى    
االستقرار والتنميـة االجتماعيـة االقتصـادية واألمـن يف البلـدان      

__________ 

  )٢٨(  S/PV.5228 ٧-٢، الصفحات.  

  .١٠-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩(  
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ــيات إدارة     ــادرات وتوصـ ــم ملبـ ــن دعمهـ ــوا عـ ــأثرة، وأعربـ املتـ
عمليات حفظ السالم وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين      

ــرار   بفــريوس نقــص املناعــة البشــ   ــذ الق ــدز بشــأن تنفي رية واإلي
). ودعا متكلمون إىل مجلة أمـور منـها التـزام    ٢٠٠٠( ١٣٠٨

دويل شامل، ودعوا إىل مزيد من التعاون بني اإلدارة وبرنـامج  
األمــم املتحــدة املشــترك، وأيــدوا زيــادة توســيع نطــاق أنشــطة   

األفــراد الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز بــني  
  بصفة عامة.   للبزة النظامية املرتدين

وعلــق عــدد مــن املــتكلمني علــى دور جملــس األمــن.      
جهـد شـامل وموحـد ولـه      وقال ممثل اجلزائر إنه ينبغي صـياغة 

، اجلمعيــة العامــةعلـى أن تتــوىل ذلـك وتقــوم بـه    حـدود زمنيــة  
وبسبب واليـة الـس فـإن اإلجـراءات الـيت يتخـذها حمـدودة،        

ات الـيت يتخـذها جملـس األمـن     ومن مث جيب أن تدمج اإلجـراء 
وأقــر ممثــل االحتــاد   .)٣٠(إدماجــا كــامال يف هــذا العمــل املنســق 

فـريوس نقـص    أمهية التصدي ملسألةالروسي من ناحية أخرى ب
يف جملـــس األمـــن يف ســـياق عمليـــات   املناعـــة البشـــرية/اإليدز

بـالنظر إىل إحلـاح   وذلـك   حفظ السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة    
  .)٣١(يدها بدرجة غري عاديةهذه املشكلة وتعق

وأكــد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى أن االجتمــاع وإن    
ــدز       ــة البشــرية واإلي ــريوس نقــص املناع ــى ف يف كــان يركــز عل

ــة   ــن القـــوات النظاميـ ــا مـ ــكرية وغريهـ ــاك القـــوات العسـ ، فهنـ
يف صـــالت ال ميكـــن جتاهلـــها بـــني مســـائل التصـــدي لإليـــدز 

الطــوارئ   حــاالت الصــراع ومــا بعــد الصــراع ويف حــاالت     
اإليـدز والـدول   ؛ واإليدز والصـراع ونـوع اجلـنس   ؛ واإلنسانية
  .  )٣٢(الضعيفة

__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

  .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢(  

. ويف )٣٣(وأدىل الــرئيس (اليونــان) ببيــان باســم الــس  
  مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

). ٢٠٠٠( ١٣٠٨تأكيد التزامه بالتنفيـذ الكامـل للقـرار     عادأ  
ــارو ــري     أشــ ــالن االلتــــزام بشــــأن فــ وس نقــــص املناعــــة  أيضــــا إىل إعــ

يف دورـــا االســـتثنائية اجلمعيـــة العامـــة  الـــذي اعتمدتـــهالبشـــرية/اإليدز 
 ؛٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٧السادسة والعشرين يف 

أن الرجال والنساء الذين يعملـون يف القـوات النظاميـة    ب سلمو  
ــة    ــة يف التصـــــدي لفـــــريوس نقـــــص املناعـــ ــر حيويـــ يشـــــكلون عناصـــ

)؛ ورجـب بـاجلهود الـيت    اإليدزاملكتسب (متالزمة نقص املناعة البشرية/
  تبذهلا الدول األعضاء من أجل جماة انتشار املرض؛

بــأن األفــراد العــاملني يف عمليــات األمــم  أيضــا لــس ا وســلم  
فــظ الســالم ميكــن أن يقــدموا مســامهات هامــة يف التصــدي    حلاملتحــدة 

 ).يدزاإلمتالزمة نقص املناعة املكتسب (لفريوس نقص املناعة البشرية/

بأنـه قــد مت إحـراز تقــدم كـبري يف تنفيــذ     كــذلكلـس  ا سـلم و  
ــاك حتــديات كــثرية.   ٢٠٠٠( ١٣٠٨القــرار  ــزال هن ــت ال ت )، وإن كان

  .ويعرب الس عن استعداده لزيادة تعزيز ودعم تنفيذ هذا القرار

رحــب الــس بقيــام إدارة عمليــات حفــظ الســالم وبرنــامج  و  
 ؛ باإليـدز بتنظـيم جلسـات إحاطـة منتظمـة     األمم املتحدة املشـترك املعـين  

كــد جملــس األمــن جمــددا اعتزامــه اإلســهام، يف حــدود اختصاصــه، يف  أو
العمــل علــى بلــوغ األهــداف ذات الصــلة الــواردة يف اإلعــالن الــذي         

االستثنائية السادسـة والعشـرون تنفيـذا     يف دورا اعتمدته اجلمعية العامة
  ).٢٠٠٠( ١٣٠٨ابعته للقرار ألعمال الس، وال سيما يف إطار مت

  
__________ 

  )٣٣(  S/PRST/2005/33.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــس      -جيم  ــدوليني: دور جملـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
  األمن يف دعم إصالح قطاع األمن

  

  اإلجراءات األولية  
  

ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

  ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٠يف املعقودة  ٥٦٣٢

ــس األمــن، يف جلســته      املعقــودة يف  ٥٦٣٢أدرج جمل
، يف جـــــدول أعمالـــــه رســـــالة )٣٤(٢٠٠٧ شـــــباط/فرباير ٢٠

موجهـة إىل األمــني العـام مــن    ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٨مؤرخـة  
تضــمنت ورقــة  األمــم املتحــدةاملمثــل الــدائم لســلوفاكيا لــدى 

بشـأن دور جملـس األمـن     مـن أجـل املناقشـة املفتوحـة     مفاهيمة
  .)٣٥(يف دعم إصالح قطاع األمن

ــرغم أن األمــم املتحــدة تشــا        ــا للورقــة، ف رك يف ووفق
طائفة واسعة من أنشطة قطاع إصالح األمن، فال يوجـد ـج   
ــة     ــن املناقشـ ــدف مـ ــل اهلـ ــق. ويتمثـ ــك ومنسـ ــامل ومتماسـ شـ
ــم       ــس وأعضــاء األم ــة الفرصــة ألعضــاء ال املفتوحــة يف إتاح
املتحــدة بشــكل عــام إلبــداء آرائهــم واقتــراح توصــيات بشــأن  

ى األمسـ تحديـد اهلـدف   فب. إصالح قطاع األمـن دور الس يف 
باعتبــاره ضــمان أن تقــوم مؤسســات األمــن بــدورها املرســوم   

، أكـــدت الورقـــة أن هلـــا، بشـــكل يتســـم بالكفـــاءة والفعاليـــة 
ــة؛ وأن     ــة الوطني إصــالح قطــاع األمــن جيــب أن يضــمن امللكي
يعتمد جا مشوليا تشارك فيـه األجـزاء غـري العسـكرية لقطـاع      

__________ 

زيد من املعلومات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف    لالطالع على امل  )٣٤(  
هــذه اجللســة انظــر الفصــل الســادس، اجلــزء الثــاين، القســم بــاء،   

(ج)، فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع الــس االقتصــادي   ١١احلالــة 
واالجتمــاعي؛ والفصــل الثــاين عشــر، اجلــزء األول، القســم دال،  

والفصـل الثـاين    ) مـن امليثـاق؛  ٧( ٢باملـادة  ، فيمـا يتعلـق   ٩احلالة 
عشر، اجلزء الثالث، القسم ألف، فيما يتعلق بالفصل الثـامن مـن   

  امليثاق.

  )٣٥(  S/2007/72.  

ال األمــن والقطاعــات غــري التابعــة للدولــة؛ وأن يكــون متصــ      
اتصاال وثيقا بالسياق الذي يـتم فيـه وأن حيظـى بـالتزام طويـل      

البناء املؤسسي وتوفري املوارد الالزمـة  األجل إلجياد توازن بني 
للــــربامج واســــتدامتها، والتتــــابع الــــزمين، وحســــن التوقيــــت 

األمـــم املتحـــدة، مبـــا هلـــا مـــن واليـــة  حـــني أن واملرونـــة. ويف 
إصــالح حاســم يف وشــرعية وخــربة وحضــور فعلــي، هلــا دور  

، إال أن األمـــر يتطلــب فهمـــا مشـــتركا وإطـــارا  قطــاع األمـــن 
ــل . شــامال للسياســات  ــيت تواجــه   وتتمث ــة ال ــات العاجل األولوي

األمــم املتحــدة يف التوصــل إىل اتفــاق يف اآلراء بشــأن مفهــوم    
ــد     ــالح قطـــاع األمـــن؛ وحتديـ توزيـــع مناســـب لـــألدوار   إصـ

ف كيانــات بــني خمتلــ إصــالح قطــاع األمــنواملســؤوليات عــن 
تسـجيل الـدروس املسـتفادة واملعـايري وأفضـل      ؛ واألمم املتحـدة 

ــات للتنســيق يف داخــل منظومــة األمــم    املمارســات وإقامــة آلي
  املتحدة ومع اجلهات الفاعلة يف البلدان الشريكة.

وممثلــــو  )٣٦(وادىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس     
الحتـــاد (باســـم ا اوأملانيـــ ،وأفغانســـتان، وأســـتراليا ،رجنـــتنياأل

ــواي ،)٣٧(األورويب) ــة ،وأوروغ ــا، ومجهوري  والســودان، كوري

وكوبــا (باســم حركــة عــدم   وكنــدا، وغواتيمــاال، وسويســرا،
  واليابان. وهولندا، وهندوراس، والنرويج، ،ومصر االحنياز)،

اسـتمع الــس أيضــا إىل إحاطــات مــن األمــني العــام  و 
ــادي     ــس االقتصـــ ــيس الـــ ــة ورئـــ ــة العامـــ ــيس اجلمعيـــ ورئـــ

  .الجتماعي، ورئيس اللجنة التنظيمية للجنة بناء السالموا
__________ 

مثَّل الصني مساعد وزيـر خارجيتـها، ومثـل إيطاليـا وكيـل وزيـر         )٣٦(  
خارجيتها، ومثل قطر مساعد وزيـر خارجيتـها للمتابعـة ورئـيس     

بع لألمـم املتحـدة،   الفريق العامل املعـين مبسـائل جملـس األمـن التـا     
  ومثل بلجيكا املبعوث اخلاص لوزير خارجيتها.

ــان    )٣٧(   ــدت البي ــاأي ــا، واهلرســك، والبوســنة وأيســلندا، ،ألباني  وتركي

 مولـدوفا،  ومجهوريـة  ة،سـابق ال اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهورية

  وكرواتيا. وصربيا،



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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وقــال األمــني العــام إن عمليــات حفــظ الســالم حتــرز     
أن اتفاقـــات الســـالم، ونـــزع الســـالح  التأكـــد مـــنتقـــدما يف 

والتسريح وإعادة اإلدماج تسـهم يف اسـتعادة األمـن املسـتدام.     
ــات   ــد طــورت العملي ــدعم مفاوضــات    وق ــدرات الوســاطة ل ق

بلورت معـايري وبـرامج متكاملـة وشـاملة علـى نطـاق       السالم و
إذ شـدد  املنظومة لنـزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج. و   

على أمهية الوفاء باحتياجات الدولة واتمعات احملليـة داخلـها   
ومراعاة مناظريها، ذكر األمني العام أن جهـود األمـم املتحـدة    

مــن جهــود  تركــز علــى دعــم الســلطات الوطنيــة يف مــا تبذلــه  
وميكــن لألمــم املتحــدة، بفضــل     .الســتتباب األمــن املســتدام  

تتسم به من عاملية ومصداقية، أن تسـهم إسـهاما خاصـا يف     ما
وإشـراك األطـراف    نظومـة تنسيق العديد من القدرات داخل امل

  .)٣٨(اخلارجية، مثل الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية

تنفـرد  املتحـدة   األمـم ن رئيسة اجلمعية العامـة إ  توقال  
بكوا مركز النظام الدويل املتعدد األطراف وهي بـذلك ذات  

ــاء القــدرات    إذ  -دور رئيســي يف جمــال رســم السياســات وبن
ليست هناك أي منظمة أخـرى، تتمتـع بشـرعية دوليـة واسـعة      

. وشــددت وشــاملة، أفضــل منــها قــدرة علــى أداء هــذا الــدور 
اجلماعيـة علـى   على أنه مـن الضـروري حتسـني تنسـيق اجلهـود      

وأكــدت أنــه ينبغــي تــبىن     الصــعيد الــدويل وداخــل املنظمــة.   
لتحديـد تلـك املفـاهيم    العامة  اجلمعيةسياسة مشتركة يف إطار 

وتنســيق جهــود املنظمــة وخمتلــف إداراــا ووكاالــا يف تلــك   
اــاالت. وأشــارت أيضــا إىل الــدور التنســيقي الفــين البــالغ       

 .)٣٩(لسالم أداؤهاألمهية الذي ميكن للجنة بناء ا

ــاعي      ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــيس الـ ــد رئـ أن وأكـ
مــن جهــة، ومســائل  “ناألمــ”الفصــل التقليــدي بــني مســائل  

__________ 

  )٣٨(  S/PV.5632 ٥-٣، الصفحات.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

هو فصل مصـطنع وغـري قابـل     من جهة أخرى، إمنا“ التنمية”
ــى ا ل ــق     ســواءلالســتمرار عل ــة، ال ميكــن حتقي ــة آمن ــدون بيئ فب

وأشـار رئـيس    .)٤٠(االنتعاش وإعادة اإلعمار والتنمية املستدامة
جلنــة بنــاء الســالم  اللجنــة التنظيميــة للجنــة بنــاء الســالم إىل أن

اعترفت بأن بناء السالم الفعال يتطلب إصالحا دقيقـا لقطـاع   
األمــن، وأــا مل تــدخر جهــدا يف تنــاول تلــك املســألة املتعلقــة   

  .)٤١(بالبلدين املدرجني يف جدول أعماهلا

يد الورقـة  وأعرب معظم املتحدثني عن تأييـدهم لتشـد    
املفاهيمية على امللكيـة الوطنيـة واتبـاع ـج شـامل ومتماسـك       
ــدا      ــن يشــكل دي ــل يف قطــاع األم ــأن اخلل ــروا ب ومتســق، وأق
معقدا لتحقيق السالم الدائم والتنمية وحقوق اإلنسان. وأكـد  
عــدد مــن املتحــدثني أيضــا األدوار املكملــة للجنــة بنــاء الســالم 

  والس.  

ــل جنــوب أف    ــا إىلوأشــار ممث ــه ريقي ينبغــي أال يســاء   أن
ــدخل بعــض عناصــر إصــالح      ــس األمــن ي ــة أن جمل فهــم حقيق
قطاع األمن يف اإلذن ببعثات حفظ السالم على أن هـذا يعـين   
أن لس األمن األسبقية على غريه من أجهزة األمـم املتحـدة.   
وأضــاف أن الســياقات املختلفــة الــيت تــتم فيهــا عمليــة إصــالح 

ــن تكــون  ــة    قطــاع األمــن ل متســقة يف كــل األحــوال مــع والي
نــه رغــم أن إصــالح أ وذكــر ممثــل الســودان .)٤٢(جملــس األمــن

قطاع األمـن ينبغـي أن خيضـع لدراسـة متعمقـة مـن قبـل كافـة         
ينتقص هـذا اجلهـد أيضـا مـن دور      الدول األعضاء، فينبغي أال

ــة ــذا األمــر، حــىت ال يستشــري      أجهــزة األمــم املتحــدة املعني
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
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ــ دخل املتزايـــد لـــس األمـــن يف املســـائل االنطبـــاع بشـــأن التـ
  .)٤٣(التشريعية اليت تضطلع ا أجهزة األمم املتحدة األخرى

نقص يف الوضــوح إزاء كيفيــة وأكــد ممثــل كوبــا أن الــ  
تقيــيم انعــدام فعاليــة قطــاع األمــن ميكــن أن يــؤدي إىل التنفيــذ  
التعسفي ملفهوم السيادة والتعدي عليه. وأضاف أنـه لـيس مـن    

اتمـع الـدويل أن ميلـي الطريـق الـذي ينبغـي علـى        صالحيات 
الدول اخلارجة مـن صـراع اختـاذه. وال يبـدو أن جملـس األمـن       
بعضويته احملدودة ميثل اإلطار املالئم لتخطـيط أو حـىت لتوجيـه    
التنسيق املشـترك بـني الوكـاالت. ويبـدو أن جلنـة بنـاء السـالم        

مــم  مؤهلــة ألداء دورهــا كمنســق ألعمــال مجيــع هيئــات األ     
املتحدة حيث أن إصـالح القطـاع األمـين مسـألة بنـاء قـدرات       

وحذر من تكرار أخطاء املاضي املتمثلـة  وال تتعلق باإلصالح. 
يف فرض إصالحات يف قطاعي القضـاء واألمـن بـدون املوافقـة     

  .)٤٤(املسبقة للدولة املعنية

وأعــرب ممثــل مصــر عــن اعتقــاده بــأن النقــاش حــول      
لترســيخ ســيطرة جملــس األمــن ولــة إصــالح القطــاع األمــين حما

علــى موضــوع مــن املوضــوعات الواقعــة أساســا يف اختصــاص  
اجلمعية العامة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وحـذر مـن      
ــار     ــن األفكـ ــدد مـ ــة بعـ ــات األمنيـ ــاط إصـــالح القطاعـ أن ارتبـ

، “األمـــن اإلنســـاين”و “ مســـؤولية احلمايـــة”اخلالفيـــة مثـــل 
ــاهيم اإلنســـ    ــتغالل املفـ ــعى السـ ــفلانية تسـ ــدخل يف  تعريـ التـ

ممثل هنـدوراس، دعـا    الشؤون الداخلية للدول. ومرددا ما قاله
إجـــراء مناقشـــات شـــاملة يف اجلمعيـــة العامـــة   ممثـــل مصـــر اىل

ــد     لالتفــاق علــى اهلــدف مــن إصــالح القطــاع األمــين ولتحدي
ــاقش      ــك، أن ين ــذه. وميكــن لــس األمــن، بعــد ذل نطــاق تنفي

الوطنية للدول إلصـالح أجهزـا   دوره احملدود يف دعم اإلرادة 
__________ 

  )٤٣(  S/PV.5632 (Resumption 1) ٣١، الصفحة.  

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٤(  

يــؤثر فقــط علــى حفــظ الســلم واألمــن الــدوليني.  األمنيــة فيمــا
وأضاف أن إصدار جملس األمن لبيان رئاسـي حـول املوضـوع    
قبــل إجــراء هــذا النقــاش مبشــاركة العضــوية العامــة لــن يرســل  

  .)٤٥(اإلشارة اإلجيابية املرجوة

ويف  ،)٤٦(سوأدىل الرئيس (سلوفاكيا) ببيان باسم الـ    
  مجله ما أورده الس يف البيان أنه:  

ج إصالح قطـاع األمـن وأولوياتـه علـى     ديد أن حتشدد على   
  ؛الصعيد الوطين حق سيادي للبلد املعين ومسؤوليته يف املقام األول

عمليـات األمـم املتحـدة،     إحـدى إىل  لدى إسناد والية وسلم،  
علــى الصــعيد اع األمــن إصــالح قطــ ألولويــاتبضــرورة إيــالء االعتبــار 

مـا ميكـن   وهـو   ،جنبا إىل جنب مع إرسـاء أسـس توطيـد السـالم     الوطين
انسحاب حفظـة السـالم   ، بتحقيق أهداف عدة منها أن يسمح فيما بعد

  ناسب؛الدوليني يف الوقت امل

أمهية الدور الذي ميكـن أن تؤديـه جلنـة بنـاء السـالم       أكد على  
  ؛عات بدعم دويل متواصليف كفالة مد البلدان اخلارجة من صرا

إصــالح قطــاع األمــن تكــون عمليــة أن علــى ضــرورة  أكــدو   
حمكومة بالسـياق الـذي جتـري فيـه وأن االحتياجـات سـتتباين مـن حالـة         

صــياغة براجمهــا املتعلقــة   يف . وشــجع الــدول علــى أن تتبــع    أخــرىإىل 
بإصالح قطاع األمن جا كليا يشمل التخطيط االسـتراتيجي واهلياكـل   

ســـية وإدارة املـــوارد والقـــدرة التشـــغيلية والرقابـــة املدنيـــة واحلكـــم  املؤس
  ؛الرشيد

 عـن تقريـر شـامل   قيام األمـني العـام بإعـداد    درك احلاجة إىل وأ  

ــى   صــالح قطــاع األمــن إلاألمــم املتحــدة   ــج ، مــن أجــل التشــجيع عل
عـن اسـتعداده للنظـر يف     وأعرب تنفيذه يف بيئات ما بعد انتهاء الصراع،

  .يف ميثاق األمم املتحدة املبينةير يف نطاق صالحياته ذلك التقر
  

__________ 

 ١٩(مصــر). والصــفحة   ١٧و  ١٦املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٤٥(  
  (هندوراس).

  )٤٦(  S/PRST/2007/3.  
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  صون السالم واألمن الدوليني   -دال 

  اإلجراءات األولية  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٥يف املعقودة  ٥٧٠٥

ــس األمــن، يف جلســته      املعقــودة يف  ٥٧٠٥أدرج جمل
ــه  ٢٥ ــالة  ، يف )٤٧(٢٠٠٧حزيران/يونيــ ــه رســ ــدول أعمالــ جــ

موجهة إىل األمـني العـام مـن     ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٦مؤرخة 
أحــال ــا ورقــة مفاهيميــة   األمــم املتحــدةممثــل بلجيكــا لــدى 

أعــدت مــن أجــل املناقشــة املفتوحــة بشــأن املــوارد الطبيعيــة        
  .)٤٨(والصراعات

تصـدى بالفعـل    أن الـس وجرى التسليم يف الورقة بـ   
السـالم واجلـزاءات حلـاالت صـراع      من خـالل عملياتـه حلفـظ   
وذكــر ممثــل بلجيكــا يف الورقــة أن   مرتبطــة بــاملوارد الطبيعيــة. 

استكشـاف  يف الس، يف مجلة أمور، هـو   هدف هذه املناقشة
السبل اليت ميكـن ـا تعزيـز فعاليـة عمـل جملـس األمـن يف هـذا         

. وقـدمت الورقـة أيضـا معلومـات عـن عمليـة كيمـربيل،        اال
ترك بني الدول والقطاع اخلاص واتمع املـدين  جهد مشوهي 

إلقامـــة نظـــام عـــاملي إلصـــدار شـــهادات منشـــأ املـــاس اخلـــام. 
ومشلت املسائل اليت يـتعني النظـر فيهـا دور الـس يف تشـجيع      
املبادرات املضطلع ـا والكشـف املبكـر بـالنظر إىل أن حتسـني      

__________ 

ع على املزيد من املعلومات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف    لالطال  )٤٧(  
هــذه اجللســة انظــر الفصــل الســادس، اجلــزء الثــاين، القســم بــاء،   

ــة  (د)، فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع الــس االقتصــادي    ١١احلال
واالجتماعي؛ والفصل احلادي عشر، اجلزء الثالـث، القسـم بـاء،    

لفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء     مـن امليثـاق؛ وا   ٤١فيما يتعلق باملـادة  
ــة  ) مــن ٧( ٢، فيمــا يتعلــق باملــادة  ١٠األول، القســم دال، احلال

الثـاين، القسـم ألـف، احلالـة      امليثاق، والفصل الثـاين عشـر، اجلـزء   
  من امليثاق. ٢٤، فيما يتعلق باملادة ١٧

  )٤٨(  S/2007/334.  

ية حوكمــة املــوارد الطبيعيــة عنــد انتفــاء الصــراع لــيس مســؤول 
الــس الرئيســية؛ والــدروس املســتفادة مــن عمليــات حفــظ       
ــة للتعامــل مــع     الســالم، وســبل تزويــد والياــا بالقــدرة الكافي
اجلزاءات؛ والتحـول ويف حـاالت انتـهاء الصـراع، عـن النـهج       
الـذي حتركـه اجلـزاءات إىل ـج موجـه حنـو إعـادة بنـاء قطـاع          

ولياته إىل املـــوارد الطبيعيـــة، حييـــل جملـــس األمـــن أثنـــاءه مســـؤ 
  هيئات أخرى.

وممثلــــو  )٤٩(وأدىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس     
ــا (باســم االحتــاد األورويب)  وأســتراليا، ،األرجنــتني ، )٥٠( وأملاني

وتـونس   وبوتسـوانا،  وبـنن،  والربازيـل،  وباكسـتان،  ،يسلنداأو
 الكونغــــو ومجهوريــــة (باســــم جمموعــــة الــــدول األفريقيــــة)، 

ــةالدميق وكنــدا (باســم أســتراليا    را،وسويســ والســنغال، ،راطي
ــا)، ــدا أيضـــ ــتاين ونيوزيلنـــ ــر، ،وليختنشـــ  والنـــــرويج، ومصـــ

  .)٥١(واليابان واهلند، ونيوزيلندا،

واستمع الس إىل إحاطات مـن وكيـل األمـني العـام       
للشــؤون السياســية، ورئيســة اجلمعيــة العامــة، ورئــيس الــس  

  االقتصادي واالجتماعي.

 ١٦٢٥بـاه إىل القـرار   ووجه وكيـل األمـني العـام االنت     

الذي سـلم فيـه الـس بالصـلة بـني االسـتغالل غـري         )٢٠٠٥(
. وأشـار إىل أن التـدابري   القانوين للموارد الطبيعيـة والصـراعات  

احملددة األهداف اليت يفرضها الس تضـطلع بـدور حاسـم يف    
استدامة عمليات السالم، وأن عمليـات حفـظ السـالم ميكنـها     

يف رصـد التطـورات يف امليـدان، وإنفـاذ     أن تؤدي دورا حيويـا  
__________ 

  مثل إندونيسيا نائب وزير خارجيتها.  )٤٩(  

ــان   )٥٠(   ــاأرمينأيـــدت البيـ ــا، ،يـ ــا، وألبانيـ ــا، وأوكرانيـ  واجلبـــل وتركيـ

ــود، ــة األس ــدونيا ومجهوري ــابقا، اليوغوســالفية مق ــة س  ومجهوري

  وكرواتيا. وجورجيا، مولدوفا،

  دعي ممثل أنغوال إىل املشاركة، لكنه مل يدل ببيان.  )٥١(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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اجلزاءات واحلظر، ودعم قدرات الدول. وال ميكن للجـزاءات  
وعمليــــات حفــــظ الســــالم مبفردهــــا أن تفضــــي إىل حلــــول  
مستدامة هلذه املشكلة، واملطلوب، مع ذلك، هـو التـزام مجيـع    
أصحاب املصلحة باالقتسام العادل للموارد الطبيعيـة وبـاحلكم   

 اءلة، والشفافية. ودعـا إىل تعزيـز اسـتراتيجيات   الرشيد، واملس

نــــع انــــدالع األزمــــات؛ وإدراج إدارة املــــوارد الطبيعيــــة يف  مل
ــذهلا املنظمــات      ــيت تب ــات الســالم والدســاتري؛ واجلهــود ال عملي
اإلقليمية، والدول األعضاء، واملنظمات غـري احلكوميـة لتنظـيم    

ة ممارســـات قطـــاع األعمـــال وتعزيـــز املســـؤولية االجتماعيـــ     
ــاملوارد    ــق بـ ــدي املتعلـ ــة التحـ ــاه إىل إمكانيـ ــركات واالنتبـ للشـ

  .)٥٢(الطبيعية يف توفري فرص للتعاون الوطين

وأكــدت رئيســة اجلمعيــة العامــة احلاجــة إىل تعــاون        
ه جيـب  وتنسيق أكرب بني الس واجلمعية العامـة، وأضـافت أنـ   

ــ ــال     ىعلـ ــتخدام الفعـ ــى االسـ ــجع علـ ــدويل أن يشـ ــع الـ اتمـ
وارد الطبيعيــة يف إطــار احتــرام احلقــوق الســيادية  والرشــيد للمــ
  .)٥٣(جلميع الدول

ــاعي      ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــيس الـ ــد رئـ أن وأكـ
الصراعات النامجة عن املوارد الطبيعيـة تتطلـب نهجـا متكاملـة     

نظـــرا ألن هـــذه الصـــراعات عـــادة مـــا متعـــددة التخصصـــات 
كـن  مي. وتكمن جـذورها يف اهلياكـل االقتصـادية واالجتماعيـة    

ملنظومة األمم املتحدة أن تدعم عمالً يتخـذ يف وقـت مناسـب    
ــتقرار    ــة عامـــل اسـ وذلـــك مـــن خـــالل جعـــل املـــوارد الطبيعيـ
ومصدراً للتنمية، والنهوض بتنويع االقتصاد واملساعدة يف بنـاء  

ــة ميكــن مســاءلتها.    ــة قوي ــرح حكوم ــس   واقت وضــع إطــار ل
__________ 

  )٥٢(  S/PV.5705 ٥و  ٤، الصفحتان.  

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  

ــري مــن خ      ــن والــس االقتصــادي واالجتمــاعي جي اللــه األم
  .)٥٤(مناقشة النهج التنموية الستخدام املوارد الطبيعية

ترف معظم املتحدثني بقدرات املوارد الطبيعيـة يف  واع  
وتفاقمــه وإطالــة أمــده وكــرروا رأيــا مفــاده أن   إثــارة الصــراع

ــة كــان الســبب الكــامن وراء هــذه الصــراعات.      انعــدام التنمي
شــيد يف إدارة وشــددوا علــى احلاجــة إىل الشــفافية واحلكــم الر 

املــوارد الطبيعيــة؛ ودعــوا إىل تعزيــز القــدرة علــى منــع نشــوب  
الصراعات وإىل اتباع ج مشويل يعتمد على التنسيق مـن قبـل   
هيئات األمم املتحدة، خصوصا يف اجلمعيـة العامـة وجلنـة بنـاء     
ــف      ــتكلمني أيضــا إىل وضــع تعري ــن امل ــا عــدد م الســالم. ودع

امجـة عـن املـوارد الطبيعيـة،     أوسع للمساءلة عـن الصـراعات الن  
ــاقش      ــيت مل تشــمل فقــط العــرض ولكــن أيضــا الطلــب. ون وال
املتحدثون أيضا، يف مجلة أمور، سبل حتسـني فعاليـة اجلـزاءات    
احملـــددة األهـــداف؛ وأوجـــه قصـــور وفوائـــد عمليـــة كيمـــربيل  
ــوازن املناســب بــني مســؤولية الــس االقتصــادي     للمــاس والت

  وجملس األمن. واالجتماعي واجلمعية العامة

وكرر عدد مـن املتحـدثني مـا قيـل عـن التركيـز علـى          
ــة وفقــا ملصــلحة تنميتــها     ســيادة الــدول علــى مواردهــا الطبيعي

ن فـرض أي نفـوذ لـس    . وأكد ممثـل قطـر أ  )٥٥(ورفاه شعوا
األمــن علــى هــذه املــوارد يعــد خرقــا للقــانون الــدويل، وجيعــل   

، كمــا يــرد يف ســيادة الــدول علــى مواردهــا الطبيعيــة حمــدودة  
وأشــار ممــثال بــريو  .)٥٦()١٧-(د ١٨٠٣قــرار اجلمعيــة العامــة 

ومصـر إىل أنــه ينبغــي للمجلــس تعزيـز القــدرات الوطنيــة علــى   
__________ 

  .٨و  ٧سه، الصفحتان املرجع نف  )٥٤(  

ــاد  ٢٨(الصــني) والصــفحة   ٢١املرجــع نفســه، الصــفحة     )٥٥(   (االحت
(اهلنـد)؛   ٣، الصـفحة  S/PV.5705 (Resumption 1)الروسـي)؛ و  

  (باكستان). ٦٧و الصفحة 

  )٥٦(  S/PV.5705 ١٠، الصفحة.  
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اإلدارة املســتقلة للمــوارد الطبيعيــة املتفــق عليهــا يف اتفاقــات      
  .)٥٧(السالم

، ويف )٥٨(وأدىل الرئيس (بلجيكـا) ببيـان باسـم الـس      
  يف البيان أنه: مجلة ما أورده الس

جلـان اجلـزاءات وخمتلـف أفرقـة     حتسـني عمـل   أمهيـة  علـى   شدد  
عنـد التصـدي    ا،تعزيز مسامهاواليت أنشأها جملس األمن القائمة اخلرباء 

ــأثري االســتغالل غــري املشــروع ل   ــى الصــراعات يف   لت ــة عل لمــوارد الطبيعي
ــد نظــره  ــدان قي ــه الفريــ   أشــار و ؛البل ــذي اضــطلع ب ق أيضــا إىل العمــل ال

ــل غــري الرمســي التــابع     لمجلــس واملعــين باملســائل العامــة املتعلقــة     لالعام
  ؛)٥٩(هيف هذا الصدد إىل تقرير وأشار ،)٢٠٠٦يف عام باجلزاءات (

عترف بالدور البالغ األمهية الـذي ميكـن أن تؤديـه جلنـة بنـاء      او  
فاعلة أخرى تابعة لألمم املتحدة وغـري تابعـة    جهاتالسالم، إىل جانب 

بنــاء علــى  حــاالت مــا بعــد الصــراع، يف مســاعدة احلكومــات،   يف هلــا،
  ؛ملوارد الطبيعية حمركا للتنمية املستدامةا جعلضمان  طلبها، على

والحظ املسامهة املهمة الـيت تقـدمها املبـادئ واملعـايري الطوعيـة        
يف تشجيع املؤسسات املتعددة اجلنسيات على أن تتبع يف تسـيري أعماهلـا   

لية، مـــن قبيـــل الـــنهج الـــيت تـــنص عليهـــا املبـــادئ جـــا يتســـم باملســـؤو
ــات    ــة املؤسسـ ــيات وأداة توعيـ ــددة اجلنسـ ــات املتعـ ــة للمؤسسـ التوجيهيـ
ــوهن مؤسســات      ــيت تتســم ب ــاطق ال املتعــددة اجلنســيات باملخــاطر يف املن
احلكم اللتان وضعتهما منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي،      

  ة؛واالتفاق العاملي لألمم املتحد

وأكد يف سياق إصالح قطاع األمـن يف بيئـات مـا بعـد انتـهاء        
الصراع، أمهية وجـود هياكـل وطنيـة لألمـن واجلمـارك تتسـم بالشـفافية        
ــال        ــا بشــكل فع ــة وإدار ــوارد الطبيعي ــة امل ــة يف مراقب ــن أمهي ــة م والفعالي
للحيلولة دون احلصول على تلك املوارد واالجتار ـا واسـتغالهلا بشـكل    

  ع؛غري مشرو

واملنظمـات اإلقليميـة   أن تعتمـد األمـم املتحـدة     بضرورةم لّوس  
يف حـــاالت الصـــراع املســـلح ومـــا بعـــد الصـــراع ، واحلكومـــات املعنيـــة

يف حــاالت مــا اتســاقا، وخباصــة متكــني احلكومــات أكثــر املســلح، جــا 
  .دارة مواردهاحتسني إ بعد الصراع من

  
__________ 

  (مصر). ٣٨(بريو)؛ والصفحة  ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

  )٥٨(  S/PRST/2007/22.  

  )٥٩(  S/2006/997.  

ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٨يف املعقودة  ٥٧٣٥

ــس األمــن، يف جلســته      املعقــودة يف  ٥٧٣٥أدرج جمل
، يف جـــــدول أعمالـــــه البنـــــد )٦٠(٢٠٠٧آب/أغســـــطس  ٢٨

حفــظ الســالم واألمــن الــدوليني: دور جملــس األمــن  ”املعنــون 
، “يف منـــع نشـــوب الرتاعـــات وحلـــها، وال ســـيما يف أفريقيـــا

ــة  ــالة مؤرخــ ــة  ٢٠٠٧آب/ أغســــطس  ١٤ورســ إىل موجهــ
األمني العام مـن ممثـل الكونغـو أحـال ـا ورقـة مفاهيميـة عـن         

. ويف الورقة، أكد ممثل الكونغو من جديد القـرار  )٦١(املوضوع
عن تصـميمه علـى    )، الذي أعرب الس فيه٢٠٠٥( ١٦٢٥
 األمــم املتحــدة يف جمــال منــع نشــوب الصــراعات فعاليــةتعزيــز 

إىل  شــة ترمــي ه املناقهــذ املســلحة. وأشــار بعــد ذلــك إىل أن   
التــرويج الســتراتيجية شــاملة ملنــع الصــراعات باالســتفادة مــن   

وفيمـا   اآلليات الدوليـة أو اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة القائمـة.    
 يركز يف أحيان كـثرية جـدا   جملس األمنأعرب عن أسفه ألن 

 التركيز على منـع  على الصراعات بدال مناألفعال على ردود 
دور جملـس األمـن    قاط املناقشة مثـل ا، اقترح عددا من ننشو

 يفإضــفاء الطــابع املؤسســي علــى منــع نشــوب الصــراعات   يف
ليـات  اآلكيـف يتسـىن ضـمان اتسـاق     و منظومة األمم املتحـدة 

  .واضطالعها بوظائفها لتسوية الرتاعات األفريقية القائمة

وأدىل ببيانات مجيع أعضاء الس، فضال عـن األمـني     
وممثــل غانــا  سـم رئيســة اجلمعيــة العامـة،   العـام، وممثــل هــاييت با 

ــة للجنــة بنــاء        ــة للجنــة التنظيميــة التابع بصــفته الــرئيس بالنياب
__________ 

لالطالع على املزيد من املعلومات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف      )٦٠(  
هــذه اجللســة انظــر الفصــل الســادس، اجلــزء الثــاين، القســم بــاء،   

)، فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع الــس االقتصــادي ـ(هــ ١١احلالــة 
واالجتماعي؛ والفصل الثاين عشر، اجلـزء الثالـث، القسـم ألـف،     

  الثامن من امليثاق. علق بالفصلفيما يت

  )٦١(  S/2007/496.  
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 االحتـاد  باسـم ( والربتغـال  ، وأوغنـدا السالم، وممثلو األرجنتني، 

ــنن، ،)أخــرى ودول األورويب ــرواجلز وب ــة ،ائ ــا ومجهوري  ترتاني

 ،والســـــودان الدميقراطيـــــة، الكونغـــــو  ومجهوريـــــة املتحـــــدة،
 وكرواتيـــا، نـــام، وفييـــت وغواتيمـــاال، وغـــابون، وسويســـرا،

 وهنـــدوراس، والنـــرويج، وناميبيـــا، وليبيـــا،  وكينيـــا، وكنـــدا،

   .واليابان

ــة، علـــى      ــاح املناقشـ ــام، عنـــد افتتـ وشـــدد األمـــني العـ
 تكريس املزيد من املـوارد ملنـع الصـراعات والوسـاطة.    ضرورة 

ائــة يف  يف امل ٤٠وعلــى الــرغم مــن حــدوث اخنفــاض نســبته      
ــذ التســعينات، وينســب      ــامل من الصــراعات املســلحة حــول الع
الفضــل يف ذلــك جزئيــا إىل التوســع يف أنشــطة األمــم املتحــدة   
لصنع السـالم وحفـظ السـالم ومنـع نشـوب الصـراعات، دعـا        
إىل وجود إرادة سياسية دولية مسـتمرة لتعزيـز إجـراءات املنـع     

سـيقدم يف  بأوسع معانيها. وأعلن، علـى وجـه اخلصـوص، أنـه     
األشهر القليلة املقبلة اقتراحـات لتعزيـز قـدرات إدارة الشـؤون     
ــه مــن      ــة ممــا يقــوم ب ــادة االســتفادة الفعال السياســية، ــدف زي
ــؤمن باملشــــاركة واحلــــوار       ــث أنــــه يــ ــاع محيــــدة، حيــ مســ

باملواجهـــة. وأضـــاف أنـــه ميكـــن للمنظمـــات اإلقليميـــة أن   ال
اء الســالم يف أن التنميــة املســتدامة وبنــ تســهم بقســطها وأكــد  

  .)٦٢(البلدان اخلارجة من صراعات عوامل بالغة األمهية

وأكد ممثل هـاييت، وهـو يـتكلم باسـم رئيسـة اجلمعيـة         
ما زال يوجد جمال إلحراز تقدم صوب تعزيـز هـذا    العامة، أنه

بـني اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن والـس        التنسيق والتعـاون 
فـإن إنشـاء    ومع ذلك، االقتصادي واالجتماعي واألمني العام.

، شـكل خطـوة هامـة لألمـام     ٢٠٠٥جلنة بنـاء السـالم يف عـام    
يف التحليـل النـهائي،   يف جمال منع نشوب الصـراعات. وأكـد،   

__________ 

  )٦٢(  S/PV.5735 ٥-٣، الصفحات.  

أن األمـــر متـــروك لكـــل دولـــة لكـــي تتحمـــل مســـؤولية منـــع  
  .)٦٣(الصراعات

الــرئيس بالنيابــة للجنــة التنظيميــة التابعــة للجنــة  ودعــا   
التعــاون بــني جملــس األمــن وجلنــة بنــاء   بنــاء الســالم إىل زيــادة

السالم. وأقـر بـأن تركيـز املناقشـة علـى أفريقيـا أمـر لـه أمهيـة،          
بوجه خـاص، فقـد وجهـت اللجنـة جـل اهتمامهـا حـىت ذلـك         
احلني إىل البلدان األفريقية. وأقـر بعدئـذ بالعمـل الـذي قـام بـه       
الفريـــق العامـــل املخصـــص التـــابع لـــس األمـــن املعـــين مبنـــع   

ات، طوال السنوات العشـر املاضـية. وأكـد أنـه يتطلـع      الصراع
إىل حبــث الســبل لتحســني مشــاركة جملــس األمــن واجلمعيــة       

  .)٦٤(العامة والس االقتصادي واالجتماعي

وأمجــع املتحــدثون علــى تأكيــد أمهيــة منــع الصــراعات   
بطريقــة شــاملة واســتراتيجية وجــددوا التــزامهم بتعزيــز دور       

 وتسويتها جبميع أشكاهلا.الس يف منع الصراعات 

عـن أسـفهم إزاء   أعربـوا   ولكن العديد من املتحـدثني   
ميل الس للنظـر يف األسـباب اجلذريـة للصـراع بعـد نشـوب       

. وأشار ممثـل غـابون إىل أنـه يف حـني ينبغـي أن      )٦٥(القتال فقط
منع نشوب الصراعات املهمة األوىل لس األمن، فقـد   يكون

. )٦٦(هــذا اــالجناحــاً حمــدوداً يف  حقــق يف الســنوات األخــرية
وأشــار ممثــل كينيــا إىل أن الــس كــثريا مــا وقــع يف فــخ جــه  
التقليدي املعين حبفـظ السـالم، وأضـاف أنـه، نظـرا ألن حفـظ       
الســــالم أكثــــر تكلفــــة، فينبغــــي توجيــــه الطاقــــات إىل منــــع  

__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٣(  

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  

(ســلوفاكيا)؛  ١٠(بنمـا)؛ والصـفحة    ٧املرجـع نفسـه، الصــفحة     )٦٥(  
  (اململكة املتحدة). ١٥(إيطاليا)؛ والصفحة  ١٣والصفحة 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  
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. ودعـا ممثـل   )٦٨(. وأيد هذه الفكرة ممثل اجلزائـر )٦٧(الصراعات
إىل  “ثقافــة رد الفعــل” ن جانبــه إىل التحــول مــنســلوفاكيا مــ

ــع الصــراعات ” ــه   .)٦٩(“ثقافــة من ــل الســودان إىل أن وأشــار ممث
ــيكون ــدارة     سـ ــن يف صـ ــس األمـ ــل جملـ ــدى أن جيعـ ــن األجـ مـ

 واستشـهد ممثـل كنـدا، مبثـال     .)٧٠(أولوياته التسويات السياسية

يف املنطقـة املترتبـة    “اآلثار اليت تـؤدي إىل زعزعـة االسـتقرار   ”
ى األزمة االقتصادية وأزمة نظام احلكم يف زمبـابوي، ودعـا   عل

إىل تكثيــف الدبلوماســية اإلقليميــة وحــث الــس علــى تلقــي   
احلالـة اآلخـذة   ”إحاطات إعالمية بصورة منتظمة بشـأن هـذه   

  .  )٧١(“يف التدهور على حنو مضطرد

وأشار ممثل الصني، وممثلون آخرون أيضا إىل ضـرورة    
. واقتـرح ممثـل االحتـاد الروســي    )٧٢(لوقائيـة تعزيـز الدبلوماسـية ا  

أن يكون من املكونات الرئيسـية يف اسـتراتيجية تعزيـز السـالم     
إنشاء بنية أمنية فعالة لعمـوم أفريقيـا ترمـي يف الوقـت ذاتـه إىل      
منع نشوب الصراعات وحلـها وإىل إجيـاد حـل شـامل لقضـايا      

    .)٧٣(إعادة اإلعمار بعد انتهاء الصراع

نــدا مداخلتــه علــى حفــظ الســالم.     وركــز ممثــل أوغ   
وحث الـس وهـو يضـرب املثـل بالصـومال علـى وضـع حـد         

حيــث ال يكــون ملمارســة عــدم اإلذن بعمليــات حفــظ الســالم 
__________ 

  )٦٧(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٧، الصفحة.  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

  )٦٩(  S/PV.5735 ١٠، الصفحة.  

  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

(االحتــاد  ٢٥(الصــني)؛ والصــفحة  ٢١املرجــع نفســه، الصــفحة    )٧٢(  
ــي)؛ و  ــفحة S/PV.5735 (Resumption 1)الروســـ  ٦، الصـــ

  نام).  (فييت

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

تـــوفري الــدعم اللوجســـيت واملـــايل إىل  وهنــاك ســـالم لــيحفظ،   
 .)٧٤(البلدان الـيت تضـطلع بعمليـات حفـظ السـالم بالنيابـة عنـه       

. وأضــاف )٧٥(غــو الدميقراطيــةوأيــد ذلــك ممثــل مجهوريــة الكون
ممثل اليابان خبصوص هذه املسألة، أنه علـى العكـس مـن ذلـك     
ينبغي، مـن حيـث املبـدأ، أن تكـون كـل منظمـة مسـؤولة عـن         
ــة تقــدمي دعــم     ــيت يبحــث يف إمكاني تكاليفهــا. ويف احلــاالت ال
مايل، ينبغـي أن ينظـر الـس يف ذلـك علـى أسـاس كـل حالـة         

ذا كـان ذلـك الـدعم متسـقا مـع      مـع مراعـاة مـا إ   ”على حدة، 
 األمـم املبادئ الناظمة لعمليات حفظ السالم الـيت تضـطلع ـا    

 .)٧٦(“املتحدة

وبغية تعزيز استراتيجيات منع الصـراعات، دعـا كـثري      
التنســيق الفعــال بــني وداخــل أجهــزة األمــم مــن املتحــدثني إىل 

ــناديقها      ــا وصـ ــن وبراجمهـ ــس األمـ ــك جملـ ــا يف ذلـ ــدة، مبـ املتحـ
وجلنــة بنــاء الســالم املشــاركة يف صــوغ السياســات  ووكاالــا

ــر وأفضـــــل       ــاطر واإلنـــــذار املبكـــ ــذها وتقيـــــيم املخـــ وتنفيـــ
. وقال ممثل الربتغال وهو يتحدث باسم االحتـاد  )٧٧(املمارسات

هناك حاجة إىل املزيد مـن التعـاون والتنسـيق يف    األورويب، إن 
 هــذا اـــال، لـــيس بـــني اهليئـــات الرئيســـية يف األمـــم املتحـــدة 
فحسب، بل أيضا بينها وبني اجلهات الفاعلة األخرى مبا فيهـا  

__________ 

  )٧٤(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٣، الصفحة.  

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

  )٧٧(  S/PV.5735 (ســـلوفاكيا)؛  ١١(بـــريو)؛ والصـــفحة  ٩، الصـــفحة
(الصــني)؛ والصــفحة   ٢١(إيطاليــا)؛ والصــفحة   ١٢والصــفحة 

(إندونيســيا)؛ والصــفحة  ٢٦(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٤
ــفحة  ٢٧ ــا)؛ والصـــ ــفحة  ٢٩(فرنســـ ــو)؛ والصـــ  ٣١(الكونغـــ

ــاد األورويب)؛ والصــفحة     ــم االحت ــال باس (النــرويج)؛  ٣٤(الربتغ
، S/PV.5735 (Resumption 1)(األرجنــتني)؛ و  ٤٠والصــفحة 
 ١٠كينيــا)؛ والصــفحة ( ٧(فييــت نــام)؛ والصــفحة  ٦الصــفحة 

  (اليابان). ١٤(كرواتيا)؛ والصفحة 
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وأكد عدد من الوفـود بالفعـل أن    .)٧٨(املنظمات غري احلكومية
نشـوب  م يف منـع  اشـريك هـ   دعم اتمع املدين أمر مهـم ألنـه  

لكـي تـنجح األمـم    وأضـاف ممثـل النـرويج أنـه      .)٧٩(اعاتصرال
ــر   ــات األمــن فــال بــد أن ينظَ ــى أــا   املتحــدة يف عملي إليهــا عل

طـــرف فاعـــل موحـــد وأـــا قـــادرة علـــى أن تعمـــل بصـــوت   
ــا فكــرة إضــفاء الطــابع     و .)٨٠(واحــد ــة ناميبي ــارت أيضــا ممثل أث

العالقـــة بـــني جملـــس األمـــن ومجيـــع الكيانـــات  الرمســـي علـــى 
. واقتـرح ممثـل اليابـان    )٨١(املشاركة يف منع نشوب الصـراعات 

متابعــة املشــاكل ن حييــل الــس إىل جلنــة بنــاء الســالم مهمــة  أ
ــة    ــتها يف املناقشـ ــد الســـالم الـــيت جـــرت مناقشـ املتصـــلة بتوطيـ

  .)٨٢(املوضوعية بشأن هذا املوضوع

واتفــق العديــد مــن املتحــدثني أيضــا علــى احلاجــة إىل     
تعزيز قدرة ووالية األمانة العامـة ملنـع الصـراعات. ودعـا ممثـل      

حليــل زيــادة قــدرة األمانــة العامــة علــى التاململكــة املتحــدة إىل 
لإلنـذار   “ج أكثر تنسيقاً”السياسي وتقييم الصراع، واتباع 

هــذا وقــد ردد  .)٨٣(املبكــر مــن خــالل منظومــة األمــم املتحــدة 
ضــاف أنــه ينبغــي تــوفري الوســائل  أممثــل فرنســا الــذي  املوقــف

أفضـــل وأســـرع اطّالعـــا علـــى النـــذر  لألمانـــة العامـــة لتصـــبح
تـدابري  ممثـل بـنن    واقتـرح  ،)٨٤(املتعددة اليت توحي بوقوع أزمـة 

__________ 

  )٧٨(  S/PV.5735 ٣١، الصفحة.  

  )٧٩(  S/PV.5735 ــال، باســم االحتــاد األورويب)؛   ٣٣، الصــفحة (الربتغ
، S/PV.5735 (Resumption 1)(سويســــرا)؛ و ٣٦والصـــفحة  
ــفحة  ــفحة    ٥الصـ ــت نـــام)؛ والصـ ــة الكونغـــو   ٨(فييـ (مجهوريـ

  (اجلزائر). ١٣حة الدميقراطية)؛ و الصف

  )٨٠(  S/PV.5735 ٣٥، الصفحة.  

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

  )٨٢(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٤، الصفحة.  

  )٨٣(  S/PV.5735 ١٥، الصفحة.  

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  

ــات      ــال نشــر الــوعي والبعث منــع حمــددة، وهــي علــى ســبيل املث
ــائي    ــار الوق ــات الوســاطة، واالنتش ــية أو بعث ــع  .)٨٥(السياس وم

تعزيـــز قـــدرات الوســـاطة ذلـــك أشـــار ممثـــل سويســـرا إىل أن  
عتمـد علـى النوايـا الطيبـة مـن      يميكـن أن   واملساعي احلميـدة ال 

ريس مسـامهات مقـررة   جانب اجلهات املسامهة وأنه جيـب تكـ  
ــز دور    .)٨٦(جديــدة خصيصــا بينمــا دعــا ممثــل الصــني إىل تعزي

ــدة    ــام مــن خــالل مســاعيه احلمي ــل  )٨٧(األمــني الع ، ويعتقــد ممث
ــع     ــه دور يف التنســيق بــني مجي ــر أن األمــني العــام أيضــا ل اجلزائ

ــع نشــوب الصــراعات   ــل )٨٨(اجلهــات الفاعلــة يف من ، ودعــا ممث
مثــل آليــات اإلنــذار املبكــر   بــريو الــس إىل اســتخدام أدوات 

ــيت يعرضــها األمــني   ــل غواتيمــاال حــذر مــن     )٨٩(ال . ولكــن ممث
ــع نشــوب     إضــفاء الطــابع املؤسســي  ــق األصــدقاء ملن ــى فري عل

الصراعات الذي اقترحه األمني العام نظرا ألن تعزيز االتسـاق  
ــة    ــرب أولوي ــم املتحــدة يعت ــة األم ــل   .)٩٠(داخــل منظوم ــال ممث وق

منع الصراعات االهتمـام اجلـاد   ء مسألة سلوفاكيا إنه جيب إيال
ــم      ــة األمــ ــالح منظومــ ــة إصــ ــا يف عمليــ ــري حاليــ ــا جيــ يف مــ

  .)٩١(املتحدة

وأيــد عــدد مــن املتحــدثني علــى وجــه التحديــد تعزيــز    
قـــدرة إدارة الشـــؤون السياســـية يف منـــع نشـــوب الصـــراعات  
والوساطة. وشدد ممثل إيطاليا على وجه اخلصوص على أمهيـة  

__________ 

  )٨٥(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٦، الصفحة.  

  )٨٦(  S/PV.5735 ٢٢، الصفحة.  

  .٢٢، الصفحة املرجع نفسه  )٨٧(  

  )٨٨(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٣، الصفحة.  

  )٨٩(  S/PV.5735 ٩، الصفحة.  

  )٩٠(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٤، الصفحة.  

  )٩١(  S/PV.5735 ١٠، الصفحة.  
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ــات الس  ــز البعث ــات  تعزي ــية يف حــاالت األزم . ورحــب )٩٢(ياس
وحـدة لـدعم الوسـاطة داخـل اإلدارة      عدد من املمثلني بإنشـاء 

حتقيــــــق واليتــــــها ملنــــــع نشــــــوب كخطـــــوة أوىل صــــــوب  
، واعترب ممثل اليابـان أن املهـم أن تعمـل الوحـدة     )٩٣(الصراعات

ــات اإلقليميــة      ــراكتها مــع املنظم ــى تعزيــز ش ــاة عل . )٩٤(املتوخ
السـابق  عتقد ممثل غواتيمـاال أن مـن   وعلى النقيض من ذلك، ي

ألوانــه مناقشــة الــدور الــذي مــن احملتمــل أن تقــوم بــه الوحــدة  
حيث أن هذه الوحدة مل تنشأ بعد وطلب إىل األمني العـام أن  
يشرح يف تقريره املقبل للجمعية العامـة الـدور الـذي ميكـن أن     

    .)٩٥(تؤديه هذه الوحدة فيما يتصل مبنع نشوب الصراعات

ــز    واتفــق   املتحــدثون اتفاقــا كــامال علــى ضــرورة تعزي
التعــــاون بــــني األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات اإلقليميــــة ودون  

وص إىل بنـاء  اإلقليمية. ودعا معظم املتحدثني على وجه اخلصـ 
القة أقوى وأكثر تنظيما بـني الـس وجملـس السـلم واألمـن      ع

ــوا       ــاق ورحب ــن امليث ــامن م ــا للفصــل الث ــي وفق باالحتــاد األفريق
. وأعـرب  )٩٦(عتماد اإلطـار الشـامل للـهيئتني يف هـذا الصـدد     اب

__________ 

  )٩٢(  S/PV.5735 ١١، الصفحة.  

  )٩٣(  S/PV.5735 ــدا)؛  ٣٧(سويســرا)؛ والصــفحة  ٣٦، الصــفحة (كن
، الصفحة S/PV.5735 (Resumption 1)(ناميبيا)؛ و ٣٩والصفحة 

(اليابــان)؛  ١٤(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة)؛ والصــفحة     ٩
  (بنن). ١٦والصفحة 

  )٩٤(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٤، الصفحة.  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

  )٩٦(  S/PV.5735 ــفحة ــفحة   ٩، الصــ ــريو)؛ والصــ ــا)؛  ١٣(بــ (إيطاليــ
ــة املتحــــدة ١٥والصــــفحة  ــا)؛  ١٧)؛ والصــــفحة (اململكــ (غانــ
 ٢١(الصــني)؛ والصــفحة  ٢١(قطــر)؛ والصــفحة ٢٠والصــفحة 

 ٢٤(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ٢٣(بلجيكــا)؛ والصـــفحة  
 ٢٩(الكونغـو)؛ والصـفحة    ٢٧(إندونيسيا وفرنسا)؛ والصـفحة  

ــاد األورويب)؛ والصــفحة     ــم االحت ــال باس (النــرويج)؛  ٣١(الربتغ
 S/PV.5735(ناميبيا)؛ و ٣٦ة (سويسرا)؛ والصفح ٣٤والصفحة 

(Resumption 1) ــفحة ــفحة  ٤، الصــ ــاال)؛ والصــ  ١١(غواتيمــ
 

ممثل اجلزائر عن أمله يف أن يتمكن االحتـاد األفريقـي قريبـا مـن     
ــها    ــع املعلومـــات وحتليلـ ــر، ومجـ ــذار املبكـ ــه لإلنـ حتســـني نظامـ

. وأعلن ممثل الربتغال أنـه جيـري حاليـا التفـاوض     )٩٧(والوساطة
ــاعلــى اســتراتيجية مشــتركة لالحتــاد األورويب   للعقــد   وأفريقي

. وقــال ممثــل مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة إنــه يعتقــد أن  )٩٨(قبــلامل
الوقت قد حـان للمجلـس واألمـني العـام للنظـر يف إنشـاء آليـة        
ــع     ــاملة ملنـ ــتراتيجية شـ ــع اسـ ــالم لوضـ ــاء السـ ــة بنـ ــة للجنـ مماثلـ

  .  )٩٩(الصراعات بالشراكة مع املنظمات اإلقليمية

ضـا احلاجـة إىل معاجلـة    وأكد مجيع املتحدثني تقريبا أي  
األســباب اجلذريــة للصــراعات يف أفريقيــا، مثــل الفقــر وانعــدام 
ــوق اإلنســان،     ــهاكات حق ــة، وانت ــدام الدميقراطي ــة، وانع التنمي
ــة،    ــايا البيئيـــ ــادية، والقضـــ ــة واالقتصـــ ــايا االجتماعيـــ والقضـــ
والتوترات الثقافية والعرقية، واالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة     

رة املوارد الطبيعيـة، مـن خـالل اعتمـاد ـج      الصغرية وسوء إدا
شامل. وكان من رأي ممثل بريو أن بـذل جهـود وقائيـة فعالـة     
ــية     ــات األساســــ ــي االحتياجــــ ــب أن يراعــــ ــا جيــــ يف أفريقيــــ

. وردد هذا املوقف الكثريون الـذين أكـدوا أمهيـة    )١٠٠(للسكان
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة كجــزء مــن اســتراتيجية منــع 

حتليـل   . وأعرب ممثـل قطـر عـن رأي مفـاده أن    )١٠١(الصراعات
يف أفريقيـا   الدروس املستفادة من التجارب السابقة للصراعات

__________ 

 ٢١(اجلزائــــــر)؛ والصــــــفحة  ١٢(هنـــــدوراس)؛ والصــــــفحة   
  (غابون).

  )٩٧(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٣، الصفحة.  

  )٩٨(  S/PV.5735 ٣٢، الصفحة.  

  )٩٩(  S/PV.5735 (Resumption 1) ١٨، الصفحة.  

)١٠٠(  S/PV.5735،  ٩الصفحة.  

(بـريو)؛   ٩(األمـني العـام)؛ والصـفحة     ٤املرجع نفسه، الصـفحة    )١٠١(
(الســودان)؛  ٣٤(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٦والصــفحة 

  (غابون). ٢٢، والصفحة S/PV.5735 (Resumption 1)و
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توسـيع   . ورأى ممثل كندا أنه ينبغـي )١٠٢(ميكن أن يكون مفيدا
جدول أعمال جلنة بنـاء السـالم ليشـمل دوال إضـافية تتعـرض      
للخطــر وأيضــا مواضــيع شــاملة مــن قبيــل األطفــال املتضــررين  

ــالم    بال ــق الســـ ــاء يف حتقيـــ ــلحة ودور النســـ ــراعات املســـ صـــ
  .)١٠٣(واألمن

ــاء        ــدنيني والنســ ــة املــ ــا أن محايــ ــل فرنســ ــد ممثــ وأكــ
واألطفال، ومكافحة اإلفالت من العقاب وانتهاكات حقـوق  
اإلنسان عوامل هامـة يف منـع نشـوب الصـراعات مـن جديـد،       
ــؤثر علــى       ــاخ ت ــة بالصــحة وتغــري املن ــائل املتعلق ورأى أن املس

. وركز أيضا ممثل ناميبيـا، الـذي ردد   )١٠٤(قرار يف أفريقيااالست
رأيه ممثلون آخرون، علـى ضـرورة بـذل مزيـد مـن اجلهـود يف       
جمـــاالت نـــزع الســـالح، وتعزيـــز الـــنظم القضـــائية، والعدالـــة  

  .)١٠٥(االنتقالية واملصاحلة وإصالح قطاع األمن

إيـالء جملـس   ويف حني أكـد ممثـل غانـا علـى ضـرورة         
م لألسباب الدفينـة للصـراعات يف أفريقيـا، أشـار     األمن االهتما

ــس       ــي للمجل ــيت ينبغ ــألة أي املشــاكل ال ــثري مس ــك ي إىل أن ذل
وباملثـل، فــإن   .)١٠٦(مناقشـتها وأيهــا الـيت ينبغــي لـه أالّ يناقشــها   

ممثل قطر، الذي ردد رأيه ممثل الصـني، أشـار إىل أنـه جيـب أن     
األفريقيــة التعامـل مـع قضـايا القـارة     يكـون الـس قـادرا علـى     

ــة    ــرام ســيادة الــدول وســالمتها اإلقليمي  .)١٠٧(بشــفافية مــع احت
__________ 

)١٠٢(  S/PV.5735 ٢٠، الصفحة.  

  .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(

(الربتغـــال باســـم االحتـــاد  ٣٣-٣١املرجـــع نفســـه، الصـــفحات   )١٠٥(
 S/PV.5735 (Resumption(ناميبيا)؛ و  ٣٩األورويب)؛ والصفحة 

  (مجهورية الكونغو الدميقراطية). ٨، الصفحة (1

)١٠٦(  S/PV.5735 ١٧، الصفحة.  

  على التوايل. ٢١و ١٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٧(

تـدابري املنـع الـيت دعـا إليهـا       وأشار ممثل إندونيسيا أيضـا إىل أن 
اتمع الدويل غالبا مـا تقـع ضـمن الواليـة القضـائية حيـث أن       

  .  )١٠٨(معظم الصراعات يف أفريقيا هي صراعات داخل الدول

حـدثني حتديـدا إىل الوثيقـة    وأخريا، أشار عـدد مـن املت    
ــام    ــاملي لعـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــة ملـ ــعت  ٢٠٠٥اخلتاميـ ــيت وضـ ، الـ

القواعد اخلاصة باملسؤولية عـن احلمايـة، وأكـد الـبعض اآلخـر      
بصورة أعم أن املسـؤولية الرئيسـية تقـع علـى عـاتق السـلطات       
الوطنيــة يف منــع نشــوب الصــراعات. وكــان مــن رأي ممثــل       

حتديــد حجــم األخطــار احملتملــة  ســلوفاكيا أن هــذا يعــين أيضــا
وأكد ممثـل الربتغـال،    .)١٠٩(وطلب املساعدة من اتمع الدويل

الــذي ردد رأيـــه بضـــعة ممـــثلني آخــرين، أنـــه ميكـــن أن تقـــوم   
ــع اســتخدام القــوة    ــدور يف من ــة ب ــة الدولي  .)١١٠(احملكمــة اجلنائي

ــة إىل إنشــاء حمكمــة     ــة الكونغــو الدميقراطي ــل مجهوري ودعــا ممث
ــة   ــة دولي ــني بســبب    جنائي ــت أرواح املالي ــث أُزهق ــده، حي لبل

   .)١١١(الصراع

ــم       ــان باســ ــرئيس ببيــ ــاع، أدىل الــ ــة االجتمــ ويف ايــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١١٢(الس

ذكَّر بأن منع نشوب الصـراعات ال يـزال مسـؤولية أوليـة تقـع        
  على عاتق الدول األعضاء يف املقام األول؛

__________ 

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٩(

(الربتغـال   ٣٣(بلجيكـا)؛ والصـفحة    ٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(
ــاد األورويب)؛   ــم االحتــ ، S/PV.5735 (Resumption 1)و باســ

ــفحة   ٩الصـــفحة  ــة)؛ والصـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ  ١٧(مجهوريـ
  (مجهورية ترتانيا املتحدة). ١٩(بنن)؛ و الصفحة 

)١١١(  S/PV.5735 (Resumption 1) ٩، الصفحة.  

)١١٢(  S/PRST/2007/31.  
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العـام أن يقـدم إىل الـس يف غضـون سـتني       األمني وطلب إىل  
 ١٦٢٥اخليـــارات املتعلقـــة مبواصـــلة تنفيـــذ قـــراره      يومـــا تقريـــرا عـــن  

  )؛٢٠٠٥(

ــرأة        ــاركة املـ ــادة مشـ ــود لزيـ ــذل جهـ ــرورة بـ ــى ضـ ــد علـ وأكـ
باعتبارهــا مســامهة يف منــع نشــوب الصــراعات وبنــاء الســالم ومســتفيدة 

  )؛٢٠٠٠( ١٣٢٥منهما. ودعا إىل مواصلة تنفيذ قراره 

ــامل ولنـــهج وأيـــد ا   ــام الشـ ــاملي الـــذي أوصـــى األمـــني العـ  العـ
منــع  أي ،)١١٣(املســلحة تقريــره عــن منــع نشــوب الرتاعــات يفباعتمــاده 

ــة     نشــوب الصــراعات مــن األســاس املتمثــل يف معاجلــة األســباب اجلذري
إلنـذار املبكـر   املتمثل يف ضمان تفعيل آليـات ا  واملنع العملي ؛للصراعات
ــة االحتياجــات اإلنســانية    وإيصــال املوالوســاطة  ســاعدة اإلنســانية وتلبي

ــة املــدنيني وفــرض جــزاءات حمــددة اهلــدف يف مواجهــة األزمــات     ومحاي
املباشرة؛ واملنع العام عن طريق منع الصراعات القائمـة مـن االمتـداد إىل    

  أخرى؛  دول

أمـر حيـوي    األمم املتحـدة  أجهزة فعال بنيالتنسيق وأقر بأن ال  
ناســب بــني املتــوازن وضــمان ال ق اآلليــات القائمــةاتســا لكفالــة حتســني

  الوقائية؛ نشطةاألعمليات حفظ السالم و

__________ 

)١١٣(  A/60/891.  

ــأن  ورحـــب    ــرية بشـ ــالتطورات األخـ ــع املبـ ــل  نـ ــل األجـ الطويـ
نشوب الصراعات، مبا فيها أفضل املمارسات والعمل املتعلـق بالسياسـة   ل

العامـة يف جمـال إصـالح قطـاع األمــن ونـزع السـالح والتسـريح وإعــادة        
دماج وإقامة العدل يف املرحلة االنتقالية وسيادة القـانون واملمارسـات   اإل

االنتخابيـــة وبنـــاء الســـالم واحلكـــم الـــدميقراطي والتنميـــة واملســـاعدة       
  ؛اإلنسانية واحلماية والعودة اآلمنة والطوعية لالجئني واملشردين داخليا

ــن أجــل         ــك اجلهــود م ــى مواصــلة تل ــام عل ــني الع وشــجع األم
ألمـم املتحـدة باإلنـذار املبكـر ودعـم الوسـاطة وغريمهـا مـن         حتسني قيام ا

  ؛األنشطة الوقائية

وأكــد علــى أمهيــة اتبــاع ــج إقليمــي ملنــع نشــوب الصــراعات   
  ورحب بزيادة مسامهة املنظمات اإلقليمية؛

ضرورة توطيـد وتعزيـز إقامـة عالقـة أقـوى وأكثـر        وشدد على  
 التابع لالحتاد األفريقي؛تنسيقا بني جملس األمن وجملس السالم واألمن 

وشجع الدول األعضاء علـى بـذل املزيـد مـن اجلهـود لضـمان        
التشاور املالئم بني مؤسسـات اتمـع املـدين واملؤسسـات الوطنيـة، مـن       
جهة، واألمـم املتحـدة واتمـع الـدويل، مـن جهـة أخـرى، حـىت يتسـىن          

  .م واألمنإعدادها على أحسن وجه ملعاجلة الطابع العاملي ملسائل السال

    
  املرأة والسالم واألمن - ٤٣

  
بيان صـادر عـن الـرئيس يف جلسـة جملـس األمـن         

ــودة يف  ٥٠٦٦ ــوبر   ٢٨املعق تشــرين األول/أكت
٢٠٠٤  

ــن     ــس األمــ ــه جملــ ــودة يف  ٥٠٦٦يف جلســ  ٢٨املعقــ
، أدرج الس يف جدول أعمالـه  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر 

ــرأة والســالم و     ــن امل ــام ع ــني الع ــر األم ــنتقري . وخــالل )١(األم
ممـــثال  ٢٧االجتمــاع، أدىل ببيانـــات مجيــع أعضـــاء الــس و    

  .  )٢(آخر
__________ 

  )١(  S/2004/814.  

 وبـنغالديش،  وأيسـلندا،  وإندونيسـيا،  وأستراليا، ،األرجنتنيممثلو   )٢(  

 الســـورية،  العربيـــة  واجلمهوريـــة �املتحـــدة  ترتانيـــا  ومجهوريـــة

 

تشــرين  ٣١ووفقــا لبيــان أصــدره رئــيس الــس يف       
 اتقريـــرتقريـــر األمـــني العـــام كـــان  ،)٣(٢٠٠٢األول/أكتـــوبر 

ــه ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقــــرار اللمتابعــــة عــــن تنفيــــذ   )، قــــدم فيــ
ــاال   ــرار يف جمـ ــذا القـ ــذ هـ ــز تنفيـ ــيات لتعزيـ ــات توصـ ت العمليـ

ــر؛     ــذار املبكــ ــراعات واإلنــ ــع الصــ ــة؛ ومنــ ــة الدوليــ احلكوميــ
وعمليــات الســالم واملفاوضــات؛ وعمليــات حفــظ الســالم؛      
واالســتجابة اإلنســانية؛ والــتعمري بعــد انتــهاء الصــراع؛ ونــزع   

__________ 

ــة ــا، ومجهوري ــانــوب وج كوري ــلفادور ،أفريقي  ،والســويد ،والس
ــ ــا ،وكنــدا ،وفيجــي ،االوغواتيم  ،ومــايل ،وليختنشــتاين ،وكيني

 ،ونيوزيلنـدا  ،ونيجرييـا  ،والنرويج ،وناميبيا ،وميامنار ،واملكسيك
  واليابان. وهولندا، وهندوراس، واهلند،

  )٣(  S/PRST/2002/32.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ ومنـع العنـف اجلنسـاين يف    
أيضـا عـن نيتـه    حاالت الصراع املسلح والتصدي له. وأعـرب  

لتقـــدمي خطـــة عمـــل علـــى نطـــاق املنظومـــة لزيـــادة االهتمـــام  
بــاملنظورات اجلنســانية يف منــع نشــوب الصــراعات وعمليــات   

  حفظ السالم.  

ــام      ــني العـ ــل األمـ ــات وكيـ ــاع، أدىل ببيانـ ويف االجتمـ
لعمليــات حفـــظ الســالم؛ ومفوضـــة األمــم املتحـــدة الســـامية    

ندوق األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، واملــديرة التنفيذيــة لصــ 
للسكان. وأدىل ببيانات كل من ممثلة الشبكة النسائية للـدفاع  
عـــن احلقـــوق والســـالم؛ واملـــديرة التنفيذيـــة لصـــندوق األمـــم  
ــة      ــام ألمانــ ــني العــ ــب األمــ ــرأة، ونائــ ــائي للمــ ــدة اإلمنــ املتحــ
الكومنولــث؛ ومــديرة املعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن    

  أجل النهوض باملرأة.  

وكيــل األمــني العــام، يف معــرض تقدميــه تقريــر وأشــار   
األمني العام، إىل النقاط التالية بوصفها التحديات املتبقية فيمـا  

التنســيق الفعــال فيمــا بــني األمــم  يتعلــق بــاملرأة واألمــن: زيــادة
ــة   واتمــع املــدين؛ وحتســني  املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي

ســتفادة مــن اال عمليــات تقصــي احلقــائق واملصــاحلة؛ وحتســني 
واإلنــذار معــارف وجتــارب املــرأة يف منــع نشــوب الصــراعات  

ــات الســالم       ــرأة يف عملي ــل امل ــز متثي ــة إىل تعزي ــر؛ واحلاج املبك
ــف       ــع العن ــى من ــدرة عل ــز الق ــة إىل تعزي واملفاوضــات؛ واحلاج
ــائج     ــق نتـ ــه لتحقيـ ــى أنـ ــدد علـ ــه. وشـ ــدي لـ ــاين والتصـ اجلنسـ

سـواء   -نس فإن العنف القائم على أساس نـوع اجلـ   مستدامة،
ــة أو يف االســتغالل      ــى يف صــورة حــاالت اغتصــاب مجاعي جتل
اجلنسي للنسـاء والفتيـات أو العنـف املـرتيل أو االجتـار بالنسـاء       

. ومـا يـنقص   ال جيوز التعامل معه بصورة منفصلة -والفتيات 
والـرد عليـه   هو االلتـزام مبنـع العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس        

يف أي إطــار لعمليــات بنــاء  بصــفته مســألة ذات أولويــة حامســة
تتعامل جبديـة  وأكد جمددا أن إدارته السالم فيما بعد الصراع. 

مع مسألة اإليذاء واالستغالل اجلنسـي الـيت يرتكبـها العـاملون     
ــه     ــيفا أنـ ــالم، مضـ ــظ السـ ــانية وحفـ ــاعدة اإلنسـ ــال املسـ يف جمـ

ميكــن اعتبــار عملنــا منتــهيا علــى تلــك اجلبهــة مــا دامــت     ال”
واحــدة مــن االســتغالل اجلنســي أو اإليــذاء   هنــاك حــىت حالــة  

اجلنسـي يرتكبــها أحـد العــاملني يف عمليـات حفــظ الســالم أو    
. وقـال إنـه ينبغـي أن    “العاملني يف جمال املسـاعدات اإلنسـانية  

تعمـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة جنبـــا إىل جنـــب مـــع الـــدول  
  .)٤(األعضاء لوقف هذه األعمال البغيضة

ة الســــامية حلقــــوق وقالــــت مفوضــــة األمــــم املتحــــد  
اإلنسان، وهي تشدد على أن االنتهاكات اليت تواجههـا املـرأة   
لــن تعــاجل بصــورة مناســبة مــا مل تلــق املســائل املتعلقــة بالعدالــة  
االهتمــام الكــايف علــى املســتويني الــوطين والــدويل، وإنــه جيــب 
علــى اتمــع الــدويل واحلكومــات الوطنيــة أن تتعامــل بصــورة  

ــة مــع حــاال  ــر فعالي ــاء   أكث ت اإلفــالت مــن العقــاب وإعــادة بن
أنظمـة العدالـة. وطلبـت إىل الــس أن يعمـل بشـكل واضــح،      

 ١٣٢٥حيثما اقتضى األمر، يف االمتثال لكـل جوانـب القـرار    

)، وبصورة خاصـة بـااللتزام حبمايـة النسـاء والفتيـات      ٢٠٠٠(
ــرأة يف      ــاوية للمـ ــاركة املتسـ ــمان املشـ ــراعات؛ وضـ ــاء الصـ أثنـ

وكـــذلك يف منـــع نشـــوب الصـــراعات؛  مفاوضـــات الســـالم،
ــة؛ وإدمــاج املنظــور اجلنســاين يف     ــة حــق املــرأة يف العدال وكفال
كـــل األنشـــطة املتصـــلة حبفـــظ الســـالم والشـــؤون اإلنســـانية. 
وحثت الس على مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب يف العنـف      
اجلنســــاين مــــن خــــالل الــــدعوة إىل تــــدريب قــــوات األمــــن 

ــانون مبوجــ   ــاذ الق ــدويل اإلنســاين   ووكــاالت إنف ــانون ال ب الق
ــرأة       ــوق امل ــوق اإلنســان، ومبوجــب حق ــدويل حلق ــانون ال والق

  .)٥(بشكل خاص
__________ 

  )٤(  S/PV.5066 ٦-٥، الصفحتان.  

  .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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وطالبــت املــديرة التنفيذيــة لصــندوق األمــم املتحــدة        
ــور    ــة علـــى الفـ ــراءات التاليـ ــاذ اإلجـ ــل للســـكان باختـ مـــن أجـ

االستجابة الحتياجات ضحايا العنف القائم على أسـاس نـوع   
ــنس ــز اإلراد :اجلـ ــاء    تعزيـ ــول النسـ ــمان حصـ ــية لضـ ة السياسـ

والفتيات على محايـة حقيقيـة ضـد العنـف القـائم علـى أسـاس        
 نـــوع اجلـــنس وســـوء املعاملـــة يف بيـــون وجمتمعـــان، ويف      

زيـــادة مجـــع األدلـــة ؛ وخميمـــات الالجـــئني أو أمـــاكن أخـــرى 
وضــمان  اجلنــاة إىل العدالــة؛ املتعلقــة بــالعنف اجلنســي وتقــدمي 

ــات حفــظ  تلقــي ــات اإلنســانية   مــوظفي عملي الســالم والعملي
التدريب الذي ميكنهم من الرد على العنـف علـى أسـاس نـوع     

تدريب أفراد اخلدمات الصـحية حـول رعايـة    ضمان اجلنس؛ و
ــف      ــى ضــحايا العن ــف اجلنســي؛ وضــمان أن يتلق ضــحايا العن
اجلنســي خــدمات كافيــة يف جمــاالت القــانون وعلــم الــنفس        

اهلادفــة إىل توعيــة زعمــاء  والصــحة التناســلية؛ وتنفيــذ الــربامج 
وأشــارت  اتمــع بأمهيــة عــدم وصــم ضــحايا العنــف اجلنســي.

النتـــائج املــــدمرة النتقـــال فــــريوس نقـــص املناعــــة    أيضـــا إىل  
مـن خـالل العنـف اجلنسـي. ودعـت إىل       البشرية/مرض اإليدز

زيـــادة التمويـــل لـــربامج التصـــدي للعنـــف القـــائم علـــى نـــوع 
  .)٦(اجلنس

لنســائية للــدفاع عــن حقــوق وأوصــت ممثلــة الشــبكة ا  
ــوق       ــل املخصــص لقســم حق ــز التموي اإلنســان والســالم بتعزي
اإلنســـان وقســـم الشـــؤون اجلنســـانية يف بعثـــة منظمـــة األمـــم  
املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة بغيــة إجيــاد شــراكة   
ــاطق       ــات النســائية ال ســيما يف أقصــى املن ــع اجلماع ــة م حقيقي

وحثـت أيضـا    الكونغـو الدميقراطيـة.  الريفية النائية يف مجهورية 
علــى تعزيــز بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  
ــات       ــد الفتي ــى حتدي ــدرة عل ــديها الق ــة كــي تكــون ل الدميقراطي

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  

ــالح     ــزع السـ ــرامج نـ ــن يف بـ ــن إدراجهـ ــد مـ ــدات والتأكـ انـ
  .)٧(وتسرحيهن وإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن

ــة لصــن وأكــدت     ــديرة التنفيذي دوق األمــم املتحــدة  امل
مفتــرق طــرق تــارخيي توجــد فيــه  اإلمنــائي للمــرأة أن العــامل يف 

اآلن الفرصـــة جلعـــل ســـيادة القـــانون ومنظـــور املســـاواة بـــني   
اجلنسني أمرين أساسيني يف عمليات السـالم وإعـادة اإلعمـار.    
وهلــذا الغــرض، حثــت علــى زيــادة مشــاركة املــرأة وإدمــاج        

الـتفكري والتخطـيط والتنفيـذ     األبعاد اجلنسانية يف كـل مراحـل  
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم. وفيما يتصل حباالت مـا  
بعد األزمات، أوصت بوجوب أن تكون لـدى األمـم املتحـدة    
ــة       ــاعدة للعدالــ ــيق املســ ــى تنســ ــز علــ ــة للتركيــ ــة مركزيــ آليــ

 .)٨(اجلنسانية

ــه       ــث أن ــة الكومنول ــام ألمان ــب األمــني الع والحــظ نائ
ــوا يســتهدفون عــن عمــد يف   رغــم أن النســاء وا ألطفــال ال زال

الصراعات املسـلحة يف كـل مكـان، تواصـل املـرأة القيـام بـدور        

رئيسي يف احلفاظ علـى النسـيج االجتمـاعي وإعـادة بنائـه أثنـاء       

الصراعات ويف أعقاا. ومع إلقاء الضـوء علـى النـهج املتكامـل     

ــة    ــذي وضــعته أمان ــال    ال ــه الرج ــذي يشــارك في ــث ال الكومنول

ســاء والشــباب، أكــد أنــه مــن خــالل التعلــيم وحــده لــدعم   والن

ــى      ــا الضــارة عل ــادى آثاره ــع الصــراعات وتف  الســالم ميكــن من
  .)٩(املرأة

وقالــت مــديرة معهــد األمــم املتحــدة الــدويل للبحــث     
والتدريب من أجل النهوض بـاملرأة إن مـن املبـادرات اجلـديرة     

علـى  بالنظر والـدعم إقامـة مركـز تنسـيق وإنشـاء فريـق عامـل        
__________ 

  )٧(  S/PV.5066 (Resumption 1) ٤-٢، الصفحات.  

  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

  .٣٣-٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
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ــرار   ) يف ٢٠٠٠( ١٣٢٥مســـتوى اخلـــرباء معـــين بإدمـــاج القـ
أعمال جملس األمـن، ووضـع نظـام لإلبـالغ السـنوي يف إطـار       

  .)١٠(خطة عمل على مستوى منظومة األمم املتحدة

الترحيــب بالتقــدم احملــرز منــذ  وأمجــع املتحــدثون علــى  
) قبل أربـع سـنوات. والحظـوا    ٢٠٠٠( ١٣٢٥اعتماد القرار 

حققت قـدرا أكـرب مـن املسـاواة وحسـنت متثيلـها        أن املرأة قد
يف جمال السالم واألمـن. وقـد اختـذت األمـم املتحـدة واتمـع       
املـــدين واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة إجـــراءات حمـــددة يف هـــذا 
ــا أفضــل        ــاك اآلن فهم ــإن هن ــك، ف ــى ذل ــالوة عل الصــدد. وع
لآلثار اخلطرية وغـري املتناسـبة للرتاعـات املسـلحة علـى النسـاء       

لفتيات. ويف الوقت نفسه، ومع ذلك، اتفق مجيع املتحـدثني  وا
أنه ال يزال هنـاك الكـثري الـذي يـتعني القيـام بـه لتحقيـق مزيـد         
من التقدم، مؤكدين احلاجة امللحة لتضـييق فجـوة واسـعة بـني     

  ).٢٠٠٠( ١٣٢٥الواقع واألهداف املتوخاة يف القرار 

ــا       ــق إزاء االجت ــم العمي ــن قلقه ــرب املتحــدثون ع ه وأع
املتزايــد للعنــف اجلنســي ضــد النســاء والفتيــات، وخاصــة عنــد 
استخدام هـذا النـوع مـن العنـف كـأداة للحـرب. وأكـدوا أن        
اتمع الدويل ينبغي أن يساعد البلـدان احملتاجـة يف وضـع حـد     
لإلفالت من العقاب على اجلـرائم القائمـة علـى نـوع اجلـنس.      

ــة ا    ــي للمحكمـ ــا األساسـ ــام رومـ ــاروا إىل أن نظـ ــة وأشـ جلنائيـ
الدولية عرف االغتصاب وغريه من أشكال العنـف ضـد املـرأة    
كما لو كانت جرائم حرب اقترفت ضـد اإلنسـانية، وأعـرب    
كثري من املتكلمني عن األمـل يف أن تقـوم احملكمـة بـدور مهـم      

__________ 

  .٣٤-٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  

يف مقاضـــاة املتـــهمني بارتكـــاب العنـــف اخلطـــري القـــائم علـــى 
  .)١١(أساس جنساين

م املتحــدثني إن األمــم  وعلــى حنــو مماثــل، قــال معظــ      
املتحــدة جيــب أن تعــزز ردهــا علــى العنــف القــائم علــى نــوع    
اجلنس ليس فقط أثنـاء الصـراعات ولكـن أيضـا يف مرحلـة مـا       
قبــل الصــراع، وكــذلك يف حــاالت مــا بعــد الصــراع. وذكــر   

ميكن القضاء على ظاهرة العنـف القـائم علـى     الممثل أملانيا أنه 
يف مجيـع جوانـب احليـاة العامـة     نوع اجلـنس إال بـتمكني املـرأة    

وأكد ممثال مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وشـيلي أنـه       .)١٢(واخلاصة
ينبغي إشـراك مزيـد مـن النسـاء يف اتفاقـات السـالم وعمليـات        

. وأشـاد ممثـل هولنـدا، متحـدثا باسـم االحتـاد       )١٣(حفظ السالم
األورويب، مبجموعة مـواد إعالميـة عـن موضـوع نـوع اجلـنس       

عمـل  ”عمليات حفظ السـالم، ووصـفها بأـا    أصدرا إدارة 
وأشــار ممثــل ليختنشــتاين إىل أن األمــم   .)١٤(“مــثري لإلعجــاب

يف تعـيني النسـاء يف    “تكـون مضـرب املثـل   ”جيـب أن  املتحدة 
مناصب املبعوث اخلاص واملمثل اخلاص وغريهـا مـن املناصـب    

ومع ذلـك، حـذر ممثـل اهلنـد مـن أنـه        .)١٥(الرفيعة يف العمليات
ــني  ــي     أن يف حـ ــة هـ ــب الرفيعـ ــاء يف املناصـ ــدد النسـ ــادة عـ زيـ

أساسية، إال أن حماوالت زيادة عدد النساء علـى حنـو متكلـف    
__________ 

-٢٩(كنـدا)؛ والصـفحات    ٢٩-٢٧املرجع نفسه، الصـفحات    )١١(  

ــدا)؛ والصــفحات   ٣١ ــل)؛ والصــفحتان   ٢٣-٢١(هولن (الربازي
  (جنوب أفريقيا). ٣٦-٣٥(استراليا)؛ والصفحتان  ٣٢-٣١

  )١٢(  S/PV.5066 ٢٧-٢٥، الصفحات.  

ــفحة     )١٣(   ــع نفســـــه، الصـــ  S/PV.5066(شـــــيلي)؛ و  ١٣املرجـــ

(Resumption 1) ــفحات ــا   ١٧-١٥، والصــ ــة ترتانيــ (مجهوريــ
  املتحدة).

  )١٤(  S/PV.5066 ٣٩-٣٧، الصفحات.  

  )١٥(  S/PV.5066 (Resumption 1) ١١و ١٠، الصفحتان.  
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يف مفاوضات السالم ليســت بالضرورة ضمانا لتحقيـق نتـائج   
    .)١٦(دائمة

بــنن والفلــبني إىل أنــه يــتعني علــى مجيــع    واشــار ممــثال  
كافحـة  هياكل األمـم املتحـدة أن تضـع اسـتراتيجيات شـاملة مل     

وأكـد ممـثال فرنسـا     .)١٧(العنف القائم على أساس نـوع اجلـنس  
وكنــدا، متحدثــة باســم شــبكة األمــن البشــري، احلاجــة إىل       
ــظ الســالم بشــكل       ــات حف ــات عملي ضــمان أن تشــتمل والي

وإىل  .)١٨(منهجي على جانب يقـوم علـى أسـاس نـوع اجلـنس     
، حـذر  جانب اإلعراب عن دعم احلاجة إىل استراتيجية شاملة

 “التوصــيات املقولبــة العامــة”ل االحتــاد الروســي مــن مغبــة ممثــ
مضيفا أن صياغة ـج شـامل وجـامع ينبغـي أال تعيـق البحـث       

    .)١٩(عن حلول للمشكالت احملددة يف أي حالة كانت

نظـام   وأشار ممثال أنغوال والفلبني إىل أنه ينبغـي إنشـاء    
. )٢٠() يف امليـدان ٢٠٠٠( ١٣٢٥للرصد لضمان تنفيـذ القـرار   

كجزء من هذا النظام للرصد، اقترح ممثل رومانيا وضع آليـة  و
. ومـع ذلـك، حـذر ممثـل اجلزائـر مـن       )٢١(لرصد االجتار بالبشـر 

 ١٣٢٥ازف بتجــاوز نطــاق القــرار   أن هــذا اإلجــراء قــد جيــ   

). وبالتــايل يثــار الســؤال عمــا إذا كــان جملــس األمــن   ٢٠٠٠(
    .)٢٢(أفضل األماكن للقيام ذا النشاط املتعدد األبعاد

__________ 

  )١٦(  S/PV.5066 ٤٥-٤٣، الصفحات.  

ــه، الصـــفحتان    )١٧(   ــنن)؛ والصـــفحتان  ١٦و١٥املرجـــع نفسـ  ١٦(بـ
  (الفلبني). ١٧ و

-٣٤(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  

  (كندا). ٣٧

  .٣٢و ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

-١٥ات (أنغوال)؛ والصـفح  ٢٣-٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

  (الفلبني). ١٧

  .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

  .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  

أعــرب معظــم املتحــدثني عــن قلقهــم بشــأن ســلوك    و  
حفظة السالم وموظفي األمم املتحدة اآلخرين يف هـذا اـال،   
ورحبوا بالتزام األمم املتحدة بعدم التسامح مطلقا إزاء االجتـار  

ــل    ــالتزام مماث ــة ســالم، وطــالبوا ب ــق  بالبشــر يف كــل عملي بتطبي
ممثــل أملانيــا أن . وذكــر سياســة عــدم التســامح ذاــا مــع البغــاء

الوحــدات املوضــوعية جيــب أن تضــم متخصصــني ذوي  مجيــع 
ــل الســويد إن   .)٢٣(خــربة يف اــال اجلنســاين  ــال ممث النســاء وق

الالئي تعرضن لألذى جيب أن تتاح هلـن الفرصـة للتفاعـل مـع     
اإلنــاث مــن األفــراد يف بعثــات حفــظ الســالم واقتــرح ضــم        

ســكريني، الــيت كــثريا   مــراقبني مــدنيني إىل أفرقــة املــراقبني الع   
تكون هي الوجود الوحيد لعمليـة حفـظ السـالم يف منطقـة      ما

ممثـل نيجرييـا عـن أسـفه ألن مكتـب       . وأعـرب )٢٤(من املنـاطق 
ال حيظــى مبــوارد بشــرية املستشــارة اخلاصــة للقضــايا اجلنســانية 

    .)٢٥(ومتويلية كافية

وقالت ممثلة الواليات املتحدة إـا توافـق علـى النقطـة       
ــيت أ ــأن مشــكلة      ال ــوق اإلنســان ب ــا املفوضــة الســامية حلق ثار

رياً مـــا تتفـــاقم بفعـــل االضـــطرابات الـــيت  االجتـــار بالبشـــر كـــث
  .)٢٦(تصاحب حاالت ما بعد انتهاء الصراع

واقترح ممثل فرنسا، على سبيل املتابعة، انعقاد الـس    
 ١٣٢٥دوريا، رمبا على مستوى اخلرباء، لبحث تنفيـذ القـرار   

شـــدد ممثـــل اململكـــة املتحـــدة علـــى أمهيـــة أن و .)٢٧()٢٠٠٠(
يواصــل الــس التعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة وممثلــي   

__________ 

  .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  

  )٢٤(  S/PV.5066 (Resumption 1) ٢١-٢٠، الصفحتان.  

  .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.5066 ١٣-١١، الصفحات.  

  .٢١-٢٠تان املرجع نفسه، الصفح  )٢٧(  
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وأعربت معظم الوفود عـن تأييـدها القتـراح     .)٢٨(اتمع املدين
األمــني العــام بوضــع اســتراتيجية شــاملة وخطــة عمــل لتعمــيم   
مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف أنشــطة حفــظ الســالم. وأوصــى   

طة مواعيد زمنية حمـددة مـع مـا    لسويد أن تكون هلذه اخلممثل ا
تقتضـــيه مـــن مـــوارد وذات أهـــداف ومســـؤوليات واضـــحة،  

ــل     ــق عام ــا يســتكمل مركــز التنســيق بفري ــه رمب  .)٢٩(مضــيفا أن
إدراج قضـايا املـرأة والسـالم واألمـن يف      واقترح ممثل باكستان

اختصاصات مجيـع بعثـات الـس وأن يعقـد الـس جلسـات       
ــة ــة عــن     دوري ــا مــع ممثلــي املنظمــات غــري احلكومي بصــيغة آري
  .)٣٠(املسألة

ويف أعقــاب املناقشــة، أدىل الــرئيس (اململكــة املتحــدة)    

  ، ويف مجله ما أورده الس يف البيان أنه:)٣١(ببيان باسم الس

أدان بقوة أعمال العنف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس الـيت         
ســلح، وطلــب إىل األمــني العــام  برحــت تشــهدها حــاالت الــرتاع امل  مــا

يلـزم مـن    كفالة تزويد مراقيب حقوق اإلنسان وأعضاء جلان التحقيق مبـا 
خــربات وتــدريب فيمــا يتصــل بــاجلرائم القائمــة علــى نــوع اجلــنس ويف   
إجراء التحقيقات مبا يف ذلك بأسلوب حساس ثقافيا يراعـي احتياجـات   

  الضحايا ويكفل كرامتهم وحقوقهم؛

ــد أمه   ــد األمــني   وأعــاد تأكي ــع الصــراع وأي ــرأة يف من ــة دور امل ي
العــام فيمــا يعتزمــه مــن وضــع اســتراتيجية شــاملة علــى نطــاق املنظومــة     

  وخطة عمل لزيادة االهتمام باملنظورات اجلنسانية يف منع الصراع؛

ــع        ــات من ــب عملي ــع جوان ــرأة يف مجي ــل امل ــادة متثي ورأى أن زي
ستجابة اإلنسـانية، أمـر   نشوب الصراع وحفظ السالم وبناء السالم واال

  تشتد احلاجة إليه؛

وســلم باملســامهة احليويــة للمــرأة يف عمليــات تعزيــز الســالم         
  وبدورها يف عمليات التعمري.

  
__________ 

  .٣٤-٣٢املرجع نفسه، ص.   )٢٨(  

  )٢٩(  S/PV.5066 (Resumption 1) .(السويد). ٢٠-١٩، ص  

  )٣٠(  S/PV.5066 .(باكستان). ٢٥-٢٣، ص  

  )٣١(  S/PRST/2004/40.  

 ٥٢٩٤جملس األمن  يف جلسةبيان صادر عن الرئيس   

   ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٧املعقودة يف 

تشــــــــرين  ٢٧املعقــــــــودة يف  ٥٢٩٤يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٥ األول/أكتوبر

اســتمع الــس . و)٣٢(األمـني العــام عــن املــرأة والســالم واألمــن 
ــن   ــةإىل إحاطــات م ــام،   نائب ــني الع ــام   واألم ــني الع ــل األم وكي

ــظ الســالم، واملستشــار    ــات حف ــني العــام   ةاخلاصــ ةلعملي لألم
 ةالتنفيذيــــ ةاجلنســــانية والنــــهوض بــــاملرأة، واملــــدير للقضــــايا

املكتـــب  ةمـــديرو، للمـــرأة ندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائيلصـــ
للنســـاء  الدوليـــةالتـــابع للمنظمـــة أفغانســـتان لفـــرع القطـــري 
لشــبكة املــرأة األفريقيــة مــن   ةاإلقليميــ ة، واملستشــاراملتــآزرات

 انيةاجلنسـ الشـؤون   ةيف غرب أفريقيـا، ومستشـار   أجل السالم

  .ملاين الدويلأمانة الكومنولث، واألمني العام لالحتاد الربب

ــع أعضــاء الــس         ــات خــالل اجللســة مجي وأدىل ببيان
  .)٣٣(ممثال آخر ٢٥  و

وعرض األمني العام يف تقريره خطة عمل على نطـاق    
 ١٣٢٥منظومـــة األمـــم املتحـــدة لتنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن   

)، على حنو ما طلبه الس يف بيان رئيسه الصـادر يف  ٢٠٠٠(
. وخطــة العمـــل هـــذه  )٣٤(٢٠٠٤تشــرين األول/أكتـــوبر   ٢٨

لوضـــع اســـتراتيجيات كيانـــات األمـــم املتحـــدة ستســـتخدمها 
وإجراءات وبرامج ملموسة، بشكل متناسق وفعـال، للنـهوض   

__________ 

  )٣٢(  S/2005/636.  

ندا وإيطاليـا وبـنغالديش   يسـل أإسـرائيل وأملانيـا وإندونيسـيا و   ممثلو   )٣٣(  
(باســـم منتـــدى جـــزر احملـــيط وبـــريو وجنـــوب أفريقيـــا وســـاموا 

وســري النكــا والســلفادور والســويد وغينيــا وفيجــي      اهلــادئ) 
وكرواتيــا وكنــدا وكينيــا وليختنشــتاين وماليزيــا ومصــر وميامنــار  

والنــرويج (باســم اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي)  وناميبيــا 
  .والنمسا

  )٣٤(  S/PRST/2004/40.  
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بدور املرأة يف جمايل السالم واألمن؛ وكفالة تقـدمي دعـم أكثـر    
فعاليــة إىل الــدول األعضــاء وغريهــا مــن األطــراف الفاعلــة يف   

ــرار   ــذ القــ ــ٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيــ ــوطين  ) علــ ــعيدين الــ ى الصــ
واإلقليمي؛ وتعزيز االلتزام واملساءلة يف منظومة األمم املتحـدة  
علــى أعلــى املســتويات؛ وتعزيــز التعــاون بــني الوكــاالت. ويف  
ــات    ــتخدم الكيانــ ــاءلة، ستســ ــيق واملســ ــني التنســ ــار حتســ إطــ
احلكوميــة الدوليــة والكيانــات املشــتركة بــني الوكــاالت خطــة 

ــيم جهــود   ــة األمــم املتحــدة تقييمــا    العمــل مقياســا لتقي منظوم
دوريــا. واقتــرح األمــني العــام كــذلك أن تشــمل اخلطــة الفتــرة 

. ومتشـــيا مـــع الواليـــات الـــيت صـــدر  ٢٠٠٧إىل  ٢٠٠٥مـــن 
) ٢٠٠٠( ١٣٢٥بشــأا تكليــف مــن جملــس األمــن يف قــراره  

ويف بياناته الرئاسية الالحقة ذات الصلة، وضع للخطـة هيكـل   
ــل الـــ    ــاالت العمـ ــى جمـ ــوم علـ ــوب    ١٢ـ يقـ ــع نشـ ــة: منـ التاليـ

اعات واإلنـــذار املبكـــر؛ وصـــنع الســـالم وبنـــاء الســـالم؛  نــــزال
وعمليــات حفــظ الســالم؛ واالســتجابة اإلنســانية؛ والـــتعمري      

وإعـــادة  التأهيـــل بعـــد النــــزاع؛ ونــــزع الســـالح والتســـريح و
اعات نـــزاإلدمــاج؛ ومنــع العنــف اجلنســاين والتصــدي لــه يف ال 

االعتداء اجلنسيني من طرف أفـراد  املسلحة؛ ومنع االستغالل و
وشـركاء األمـم املتحـدة،     املـرتبطني ـا  األمم املتحدة واألفـراد  

والتصــدي هلمــا؛ والتــوازن اجلنســاين؛ والتنســيق والشــراكة؛       
  والرصد واإلبالغ؛ واملوارد املالية.

بعـد  ويف بداية اجللسة، ذكرت نائبة األمـني العـام أنـه      
ــرار    ــ)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥مخــس ســنوات مــن اختــاذ الق زال ال ي

ــى        ــاوالت املفاوضــات أو عل ــى ط ــري كــاف عل ــرأة غ ــل امل متثي
طاوالت جمالس الوزراء أو على طـاوالت املـؤمترات. وواضـح    

، وأن علــى أنــه جيــب علــى احلكومــات أن تضــاعف جهودهــا  
ــم املتحــدة   ــر اســتباقية أن تكــون األم ــى  أكث ــه عل . وأكــدت أن
ــم املتحــدة   ــر  تأن األم ــا ضــع جــا أكث ــع  انتظام يف التشــاور م

ــك      ــا يف ذلــ ــالم، مبــ ــات الســ ــل عمليــ ــاء يف أوىل مراحــ النســ
املناقشات اليت تجرى لوضـع الدسـاتري، واإلصـالح القضـائي،     

يف أقصـى درجـات اليقظـة    املنظمـة  بقى تواملصاحلة. وحيب أن 
ــن       ــن حــاالت االســتغالل واإلســاءة اجلنســيني م ــد م ــع املزي ملن

  .)٣٥(ألمم املتحدةل  التابعنيوظفنيواملسالم الحفظة جانب 

ــات حفــظ الســالم       ــل األمــني العــام لعملي ووافــق وكي
 جـل على أن حتديات كبرية ال تزال قائمـة، مثـل االخنـراط املخ   

نـه يعتـزم   وقـال إ السالم يف االسـتغالل اجلنسـي.    ةبعض حفظل
التركيز بـ التصدي بقوة للتحديات املتبقية يف السنوات املقبلـة،  

املنظـــور مراعـــاة تعمـــيم  علـــى توســـيع نطـــاق املســـؤولية عـــن
مــع القــرار العامــة سياســات المجيــع  اتســاقاجلنســاين وضــمان 

يعمل علـى زيـادة عـدد النسـاء يف      وسوف). ٢٠٠٠( ١٣٢٥
 يسترشـد ـا  طر الشـراكة الـيت   عمليات حفظ السالم وصقل أُ

التعـــاون مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة والـــدول األعضـــاء يف 
  .)٣٦(القرار  تنفيذ

اجلنســــانية  للقضــــايااخلاصــــة  املستشــــارة عرضــــتو  
األمــم  والنــهوض بــاملرأة خطــة العمــل علــى نطــاق منظومــة       

 اليت أعـدها  )٢٠٠٠( ١٣٢٥لتنفيذ قرار جملس األمن املتحدة 
بشـكل  قـد غـري   لـس التـارخيي   اقـرار  ، فقالت إن األمني العام

حـرب إىل شـريكة   أساسي صورة املـرأة مـن ضـحية خالصـة لل    
وعلى الـرغم مـن    ومفاوضة. سالم فعالة كحافظة سالم وبانية

التقدم احملرز ما زالت هناك بعض الثغـرات. فقـد حتـول جسـم     
ــة.   ــاحة معركـ ــاة إىل سـ ــرأة والفتـ ــرأة و املـ ــل املـ ــبء تتحمـ العـ

ـــزاألساســي ملشــاكل مــا بعــد ال  اع، وهــي الضــحية الرئيســية  ن
  .)٣٧(اخلسيسة واجلنساينألعمال العنف اجلنسي 

__________ 

  )٣٥(  S/PV.5294 ٤ و ٣، الصفحتان.  

  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦(  

  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٧(  
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ق األمــم املتحــدة   لصــندو  ةالتنفيذيــ  ةاملــدير  توقــدم   
ــائي  ــرأة اإلمن ــى أنشــطة الصــندوق     للم ــة عل ــن األمثل ــد م العدي

مــن واع. نـــزلتعزيــز وضــع املــرأة يف اتمعــات املتضــررة مــن ال
حيـث حتقيـق العدالـة للمـرأة، قالـت إن اتفاقـات السـالم غالبـا         

تقصــر عــن تــوفري أيــة اســتراتيجية أو مــوارد لضــمان تنفيــذ   مــا
اختاذ إجـراء، وخصوصـا فيمـا يتعلـق     تدابري للمعاقبة على عدم 

يف صــلب تطبيــق أيــة عدالــة و باملســائل الــيت تــؤثر علــى املــرأة.
ــاىف مــن ال   ــيت تتع ــدان ال ــة يف البل ـــزحقيقي ع، تكمــن ضــرورة  ان

النظـر إىل انتــهاكات حقـوق اإلنســان املرتكبـة يف حــق النســاء    
ــا جــرائم  ــات باعتباره ــها والفتي ــذه الصــفة مبوجــب    ومعاملت

ــةنظــام العدالــ  ــا  ة اجلنائي ــ وعــدم تركه ــة  لل ــة العرفي نظم القانوني
ــة. ــث التحــرك    والتقليدي ــن حي ــدما، وم ــداقترحــت قُ  أن تعتم

ذي نظام واحد، لكي تعاجل على حنـو   اكلي ااألمم املتحدة ج
منهجي احتياجات املرأة وقدراا يف كل مراحل االنتقـال مـن   

  .)٣٨(اع إىل السالمنـزال

ــالنظر إىل و    ملرأة األفغانيــــةبــــا صــــةأن اخلطــــة اخلابــ
ــتكتمــل مل أفغانســتان لفــرع القطــري املكتــب  ةمــديرت ، حث

علـى  اتمـع الـدويل    للنسـاء املتـآزرات   الدوليـة التابع للمنظمة 
ــراء احلــرب        ــراد وأم ــم األف ــيس حك ــانون، ول ــيادة الق ــم س دع

حثــت الـس علــى النظـر يف متديــد   واألصـوليني يف بلـدها.    أو
أعماهلـا  نطـاق  اعدة األمنيـة وتوسـيع   والية القوة الدوليـة للمسـ  

  .)٣٩(مجيع أحناء أفغانستانلتشمل 

لشـبكة املـرأة األفريقيـة مـن      ةاإلقليميـ  ةاملستشـار أشارت و  

إىل أن عـددا مـن اتفاقـات السـالم يف      يف غرب أفريقيا أجل السالم

ــاق    ــوار مت االتف ــا كــوت ديف ــةدون املشــاركة الفععليه ــرأة.  لي للم
__________ 

  .١٣-١٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٨(  

  .١٥-١٣ فسه، الصفحاتاملرجع ن  )٣٩(  

)، وإىل تعزيــز ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقــرار ودعــت إىل حتســني تنفيــذ ا  

)٤٠(القرارب النساءاجلهود الرامية إىل زيادة وعي 
.  

علــى كلمــون يف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، شــدد املت و  
ضـــــرورة اليقظـــــة يف معاجلـــــة قضـــــية االســـــتغالل اجلنســـــي 

ال تـزال  كـثرية  معظم املتكلمني أن ثغرات وارتأى . “ةاملشين”
أن إنشـــاء جلنـــة بنـــاء علـــى  واوافقـــوالقـــرار،  يف تنفيـــذقائمـــة 

ــة    ــذلك خط ــة   الالســالم، وك ــاق منظوم ــى نط ــل عل ــم  عم األم
فرصـة   يتيحـا أن  ما، من شأاملتحدة اليت اقترحها األمني العام

ــك      ــا يف ذل ــل، مب ــيت حتققــت بالفع ــن املكاســب ال لالســتفادة م
منـــــهجي يف املراحـــــل األوىل مـــــن إشـــــراك املـــــرأة بشـــــكل 

  السالم.    عمليات

علـى  املقترحـة  طـة العمـل   خبمثلني كثري من املورحب   
تنفيـذ   تليب احلاجـة إىل  اأ وانطاق منظومة األمم املتحدة، ورأ

) يف مجيـــع ٢٠٠٠( ١٣٢٥لقـــرار ل أكثـــر انتظامـــا وتنســـيقا  
ــة بال  ــم املتحـــدة املتعلقـ ـــزأنشـــطة األمـ وإىل مزيـــد مـــن  اتاعنـ

  .)٤١(منظومة األمم املتحدةقسام التنسيق يف مجيع أ

عـن اعتقـادهم   وناميبيا وأيسلندا  نياممثلو روماوأعرب   
ــ ــيم      ب ــل لتعم ــدة وإطــار عم ــة العمــل ســتكون أداة مفي أن خط

مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع األنشطة اليت تقـوم ـا األمـم    
__________ 

  .١٨-١٥ املرجع نفسه، الصفحات  )٤٠(  

ــدامنرك)؛ والصــفحات   ٢٩ و ٢٨تان املرجــع نفســه، الصــفح   )٤١(   (ال
ــاد األورويب)؛    ٣٣-٣١ ــم االحتــــ ــدة، باســــ ــة املتحــــ ( اململكــــ

 S/PV.5294 (Resumption (اليابـان)؛ و  ٣٨ و ٣٧والصـفحتان  

 ٥-٣ (االحتــاد الروســي)؛ والصــفحات    ٣ و ٢، الصــفحتان  (1
ــفحات   ــبني)؛ والصـ ــفحات   ٢٦-٢٤(الفلـ ــنغالديش)؛ والصـ (بـ

(كنـــدا باســـم شـــبكة  ٣٢-٣٠(بــريو)؛ والصـــفحات   ٢٨-٢٦
  (ماليزيا). ٣٦-٣٤األمن البشري)؛ والصفحات 
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 خطــةانيا املتحــدة أن نـــزممثــل مجهوريــة توارتــأى  .)٤٢(املتحــدة
لتنسـيق والتعـاون   يتـيح ا أن مـن شـأنه   إطـار تنفيـذ   تـوفر  العمل 

وفر إطـارا  تأيضا أن  وميكنهاخمتلف هيئات األمم املتحدة.  بني
  .)٤٣(ياس النتائجيستخدم يف قلرصد ل

ويف ختام اجللسة، أدىل الرئيس (رومانيا) ببيـان باسـم     
  :ما أورده الس يف البيان أنهيف مجلة . و)٤٤(الس

رحب خبطة العمل علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة لتنفيـذ         
ــم املتحــدة  ) يف منظومــة ٢٠٠٠( ١٣٢٥قــرار ال ــب  األم ــها، وطل بأكمل

ــتعراض تنفيــذها        ــنويا بتحــديثها ورصــد واس ــام القيــام س ــني الع إىل األم
ــارا مــن         ــن اعتب ــس األم ــذا الشــأن إىل جمل  ــارير ــدمي تق ــا، وتق وإدماجه

حث األمني العـام علـى النظـر يف تعـيني     و ؛٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر 
ــانية يف إد   ــؤون اجلنسـ ــار للشـ ــية ومواصـــلة   مستشـ ــؤون السياسـ ارة الشـ

البحث عن مرشحات للمناصب العليا يف منظومة األمم املتحـدة، مبـا يف   
  ؛ذلك منصب املمثل اخلاص

التحقـق مـن أن مجيـع اتفاقـات السـالم      العام  وطلب إىل األمني  
تعــاجل اآلثــار الــيت ختلفهــا الصــراعات     املتحــدة  األمــماملربمــة مبســاعدة  

احتياجــان وأولويــان  ســاء والفتيــات، وكــذااملســلحة حتديــدا علــى الن
  الصراع؛  اخلاصة يف سياق ما بعد انتهاء

ضـمان احلمايـة   وطلب إىل مجيع أطـراف الصـراعات املسـلحة      
ضــرورة وضــع حــد إلفــالت    ، وشــدد علــى  الكاملــة والفعالــة للنســاء  

  اجلنساين من العقاب؛عن أعمال العنف القائمة على التمييز  املسؤولني

لدان املسامهة بقوات علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة     وحث الب  
املالئمــة، مبــا يف ذلــك تــوفري التــدريب ألغــراض التوعيــة قبــل االنتشــار،   

__________ 

  )٤٢(  S/PV.5294 (Resumption 1)،  ــا)؛  ٦ و ٥الصـــفحتان (رومانيـ
ــفحتان  ــفحتان   ١٤ و ١٣والصــــ ــا) والصــــ  ١٦ و ١٥(ناميبيــــ

  (أيسلندا).

  )٤٣(  S/PV.5294 ٢٠-١٨، الصفحات.  

  )٤٤(  S/PRST/2005/52.  

وإجراءات أخرى لكفالة املساءلة الكاملة يف حاالت سـوء السـلوك الـيت    
  تشمل أفرادا تابعني هلا.

  

 ٥٥٥٦جملـس األمـن    يف جلسـة بيان صادر عن الرئيس   

    ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٦ املعقودة يف

تشــــــــرين  ٢٦املعقــــــــودة يف  ٥٥٥٦يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٦األول/أكتوبر 
ووجــه   .)٤٥(٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب   ٢٧املــؤرخ   األمــني العــام  

تشــرين  ٤انتبــاه الــس إىل رســالة مؤرخــة  الــرئيس (اليابــان) 
اليابـان  ممثل من  ني العامموجهة إىل األم ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

واســتمع الــس إىل   .)٤٦(لجلســةليــل ــا ورقــة مفاهيميــة    حي
 للقضـــايا إحاطـــات مـــن املستشـــارة اخلاصـــة لألمـــني العـــام      

ــات      ــام لعملي ــل األمــني الع ــاملرأة، ووكي ــهوض ب اجلنســانية والن
حفــظ الســالم، واملــديرة التنفيذيــة لصــندوق األمــم املتحــدة       

األمــني العـام يف مكتــب دعــم بنــاء  ومســاعدة  اإلمنـائي للمــرأة، 
ممــثال  ٢٩باإلضــافة إىل مجيــع أعضــاء الــس، أدىل  . والســالم
  .)٤٧(ببيانات

جيــري االضــطالع وذكــر األمــني العــام يف تقريــره أنــه   
). وكـثري  ٢٠٠٠( ١٣٢٥بقدر كبري من العمل لتنفيـذ القـرار   

ــة ومبتكــرة ومهمــة.      ــدة وفعال ــا مفي  مــن األنشــطة املضــطلع
__________ 

  )٤٥(  S/2006/770.  

  )٤٦(  S/2006/793.  

ــو   )٤٧(   ــدا    ممثل ــا وإندونيســيا وأوغن إســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وأملاني
 (باسم منتدى جزر احملـيط اهلـادئ)   وبابوا غينيا اجلديدة وأيسلندا

وبنغالديش وجزر القمر وجنوب أفريقيـا والسـلفادور وسـلوفينيا    
مــاال والســودان والســويد وغواتي(باســم شــبكة األمــن البشــري)  

وفيجـي وكرواتيـا وكنـدا    (باسم االحتاد األورويب) وغينيا وفنلندا 
وكولومبيـــا وكينيـــا وليختنشـــتاين وليســـوتو ومصـــر وميامنـــار       

. وأدلــت ببيــان أيضــا كــل مــن منســقة رابطــة  والنــرويج وهولنــدا
  دوشريهاموي ورئيسة شبكة ريدي فيتو.
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دم يف تنفيــذ طائفــة واسـعة مــن األنشــطة املنصــوص  حـرز تقــ وأُ
عليهـــا يف خطـــة العمـــل علـــى نطـــاق املنظومـــة، وإن كـــان       

رغــم و بــدرجات متفاوتــة يف كــل جمــال مــن جمــاالت العمــل.  
التقييم اإلجيايب عموما للمرحلة الراهنة من تنفيذ خطة العمـل،  

الــيت تنشــأ  حــدد االســتعراض عــددا مــن الثغــرات والتحــديات 
عـدم االسـتقرار    اع، وهـي نـزاع وبعد النـزاالت العموما يف ح

وعـــدم األمـــن؛ والعنـــف، مبـــا فيـــه العنـــف اجلنســـاين؛ والفقـــر 
والتمييـز وقصـور الدميقراطيــة واإلفـالت مــن العقـاب وضــعف     
املؤسسات العامة. وإضافة إىل ذلك، حـدد عـدد مـن الثغـرات     

 املنــــــهجيوالتحــــــديات املؤسســــــية املشــــــتركة يف التنفيــــــذ 
  .ملالع  خلطة

املستشــــارة اخلاصــــة للقضــــايا اجلنســــانية  عرضــــتو  
ــاملرأة ــهوض بـ ــام، فقالـــت إن اجل  والنـ ــني العـ ــر األمـ ــود تقريـ هـ

اجلماعيــة لضــمان املســاواة بــني الرجــال والنســاء يف املشــاركة  
ــل  ــالم مل تصـ ــز السـ ــوب  يف تعزيـ ــتوى املطلـ ــام  إىل املسـ يف العـ

ــة إىل الســودا    .املنصــرم ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري ن، فم
ليشــيت، ال تــزال املــرأة عرضــة     -ومــن الصــومال إىل تيمــور   

ــف  ــة  وللعن ــات الرمسي ــهميش يف العملي ــديهي أن. تواجــه الت  وب
للـدول مصـلحة أكيـدة يف صـون السـلم واألمـن، ولكـن لــيس        
ســرا أنــه علــى الــرغم مــن إظهــار القيــادات لــإلرادة السياســية، 
ــى مســتوى       ــا متارســه اجلماعــات النســائية مــن ضــغوط عل وم

ــردد يف     ا ــات تت ــن احلكوم ــد م ــزال العدي لقواعــد الشــعبية، ال ت
ــةحتــدي القــيم   ــل الصــراع.    االجتماعي ــرة مــا قب الســائدة يف فت

) كـل  ٢٠٠٠( ١٣٢٥للقـرار   الفعالالتام والتنفيذ وسيتطلب 
ما يستطيع اتمـع الـدول اسـتنفاره مـن إرادة سياسـية وقـدرة       

  .)٤٨(على اإلبداع
__________ 

  )٤٨(  S/PV.5556٣ة ، الصفح.  

ــل األمــني العــام     ــات حفــظ الســالم  عملل وشــدد وكي ي
على ثالث من القضايا ذات األولوية اليت تواجه بعثات حفـظ  
الســـالم عنـــدما تســـعى إىل تقـــدمي الـــدعم ملشـــاركة املـــرأة يف   
العمليات االنتقالية وما بعـدها، والـيت تتطلـب اهتمامـا عـاجالً      

أوالً، ســلط الضــوء علــى مشــكلة انعــدام األمــن    مــن الــس.
 للــتحكم يف حتــرك بــاره ســبيالواســتخدام العنــف اجلنســي باعت

ومـا يقمـن بـه مـن أعمـال إلعـادة بنـاء بيـون          النساء والبنات
وثانيــا،  وكــذلك بعـد أن تضــع احلـرب أوزارهــا.   ،وجمتمعـان 

شدد على وجوب ضمان استدامة حصول النساء على الـدعم  
يف اال السياسـي، بـالنظر إىل إمكانيـة مشـاركتهن يف عمليـة      

جلت أبـرز أوجـه النجـاح    حىت اآلن، سه قال إنو صنع القرار.
االت احلـ سياسـية يف  اللمناصـب  لانتخاب النسـاء  بيف ما يتعلق 

ضــعت فيهــا ضــمانات مؤسســية إلنشــاء نظــام حصــص  والــيت 
ــى ضــرورة    بشــأن مشــاركة النســاء.  ــا، شــدد عل ــديل وثالث تع

 وإصــالح القــوانني التمييزيــة الــيت تقــوض املســاواة يف احلقــوق  
بنــاء ات يف عمليــالفعليــة ة مــن املشــاركة لــتمكني املــرأ وذلــك

الســالم. وأشــار كــذلك إىل أنــه علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت  
 ال تــزال هنــاك)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥تبــذهلا إدارتــه لتنفيــذ القــرار 

جمموعـة هامــة مــن   تكــوينباحلاجــة إىل  وأقـر حقيقيــة.  ثغـرات 
املسـاواة   إزاءلتزامـات  االاملروجني الذكور لتأييد ودعم ترمجـة  

حباجـة إىل   تـه أن إدار لذلك فهو يعتقـد ونسانية إىل ممارسة. اجل
ــود   ــدعم جهـ ــتوى لـ ــع املسـ ــدوب رفيـ ــدعوة  منـ ــيالـ ة. السياسـ

وللتعامل بفعالية أكرب مـع السـكان احمللـيني، أشـار إىل أن نشـر      
  .)٤٩(املزيد من النساء يف قوات حفظ السالم حتمية عملية

ــة لصــندوق األمــم املتحــد  ووصــفت    ــديرة التنفيذي ة امل
، وقالـت  عمل غـري مضـمون  بأنه توطيد السالم  اإلمنائي للمرأة

إن تعزيز السالم جيب أن يتضمن وضع اية إلفـالت مـرتكيب   
__________ 

  .٧-٤ات ، الصفحاملرجع نفسه  )٤٩(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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ــي      ــثمن السياســ ــع الــ ــاب، ورفــ ــن العقــ ــي مــ ــف اجلنســ العنــ
ــوه. و   ــذي يدفعــه مرتكب ــدان، يف أمــاكن   يفواالقتصــادي ال املي

صــندوق األمــم يالحــظ  ،العــراق وأفغانســتان والصــومال مثــل
يف احليـاة العامـة   املتحدة اإلمنائي للمرأة أن احليز املتـاح للمـرأة   

لالغتيـال عنـدما    تتعـرض املـرأة  أضـحت أن  و .يتناقصما برح 
ــدفاع عــن حقو   ــى ال ــة  قهــاجتــرؤ عل ــرارات العام ، يف صــنع الق

ــهاء   و ــد انتـ ــة بعـ العنـــف ينتقـــل إىل البيـــوت واتمعـــات احملليـ
  .)٥٠(الصراع

م يف مكتـب دعـم بنـاء    مسـاعدة األمـني العـا   وشددت   
احملليـة  ضرورة دعم دور املرأة يف نسيج اتمعات  على السالم

هلــــذا الســــبب، ودعــــم بنــــاء الســــالم. يف وكعامــــل للتغــــيري 
مكتبها سبل زيادة إشـراك منظمـات اتمـع املـدين      يستكشف

جلنة بناء السـالم فرصـة   وارتأت أن  .التعمريالنسائية يف جهود 
 ١٣٢٥القــرار . وأن رســات املاضــيغــري مســبوقة لتحســني مما

ــل  )٢٠٠٠( ــكل بالفعـ ــة   يشـ ــس اجلوهريـ ــد األسـ ــل  أحـ هليكـ
بالصـراع   اللجنة. وأعربـت عـن اعتقادهـا أن املـرأة أكثـر تـأثرا      

  .)٥١(هتماماالمن  لذلك جيب أن حتظى بقدر أكرب

ن املـــــرأة إمنســـــقة رابطـــــة دوشـــــريهاموي وقالـــــت   
الضـوء   توسـلط طويـل.   ملتزمة بالسـالم منـذ أمـد   البوروندية 

 بالغــةصــة الاحل إنقالــت فالقضــايا الــيت تواجــه املــرأة، أحل علــى 

فقــط جيــب لــيس يف املائــة ملشــاركة املــرأة يف صــنع القــرار  ٣٠
علـى النسـاء    وإمنـا أيضـا تطبيقهـا   يف املائـة،   ٥٠زيادا لتصبح 

ال تستطيع أن تـرث   وبالنظر إىل أن املرأةعلى املستوى احمللي. 
جلنــة بنــاء الســالم يف  تنظــر تأمــل يف أن ــا إ، قالــت يضــااألر

ــدعم   ــة إىل التقــدمي ال ــاللجن ــار ة لبوروندي ــك ألراضــي باعتب  ذل
ال تكـون رهينــة  أ وناشـدت املـرأة  . العليــا واحـدة مـن أولوياـا   
__________ 

  .٩-٧ات املرجع نفسه، الصفح  )٥٠(  

  .١١-٩ املرجع نفسه، الصفحات  )٥١(  

النسـاء  متكني  نه ينبغيقالت إوللوضع السياسي يف بوروندي، 
 نالوصــول املباشـــر إىل التمويــل الــذي يســمح هلـــ    مــن أجــل   

ما برحن يقمـن بـه علـى صـعيد     ترسيخ العمل الذي و مارسةمب
  .)٥٢(القاعدة الشعبية

رئيســة شــبكة ريــدي فيتــو وضــع النســاء يف وتناولــت   
لى وضع آليـات رمسيـة   عاألمم املتحدة  تحثف ليشيت - تيمور

ـــ  ــاور متكّ ــوت  ن للتشـ ــاع صـ ــن إمسـ ــاء المـ ــن  نسـ ــباب مـ والشـ
  .)٥٣(اجلنسني  كال

ــب املت   ـــ ورحـ ــون ب ــكلمـ ــذ التطورات اإلجيابيـ ة يف تنفيـ
)، مثــــل زيــــادة مشــــاركة املــــرأة يف  ٢٠٠٠( ١٣٢٥القــــرار 

ــا     ــات الســـالم يف غـــرب أفريقيـ مجهوريـــة  وكـــذلك يفعمليـ
ممثـــل  والحــظ ا مــن األمــاكن.   الكونغــو الدميقراطيــة وغريمهــ   

ــاء يف منطقــة الــبحريات       ــع التقــدير أن النس ــوب أفريقيــا م جن
 وتنظــيم نمســتقبلهاحتــدن لتقريــر وحــوض ــر مــانو  كــربىال

أيضـا   ةاملشـجع ومـن األمـور   يف املصاحلة الوطنيـة.   نمشاركته
 بـه أن عددا متزايدا من البلدان قد اعتمد برامج وطنيـة خاصـة   

بيـــد أن املـــتكلمني أمجعـــوا علـــى أنـــه  .)٥٤(القـــرار تنفيـــذ بغيـــة
يزال مثة الكـثري ممـا يـتعني القيـام بـه علـى مجيـع املسـتويات،          ال

ومنهجية للوفـاء باملقتضـيات   ودعوا إىل اتباع ج أكثر اتساقا 
  وااللتزامات الواردة يف القرار.  

ن اتمـع الـدويل كـان    وأعرب ممثل غانا عن أسـفه أل   
فقــط بالطموحــات الــيت اســتند إليهــا ذلــك القــرار   “يتشــدق”
يف معظـم  ، وخاصة كان التنفيذ غري متسق حني ، يف“الرائد”

ن قـدرا  ألممثـل أوغنـدا عـن أسـفه     وأعـرب   .)٥٥(البلـدان الناميـة  
__________ 

  )٥٢(  S/PV.5556 (Resumption 1)،  ٤-٢الصفحات.  

  .٥ و ٤تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٣(  

  )٥٤(  S/PV.5556، ٢٨ و ٢٧تان الصفح.  

  .١٦-١٤ات املرجع نفسه، الصفح  )٥٥(  
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 ١٣٢٥تنفيذ القـرار  من أجل ه ب القيامكبريا من العمل مل يتم 

ــالغ     ٢٠٠٠( ــات اإلبــ ــاء آليــ ــث إنشــ ــن حيــ ــة مــ )، وخاصــ
دور الـس يف اإلشـراف علـى    املتكلمـون  أبـرز  و .)٥٦(والرصد

يؤكـد مـرة   القـرار  ومبـا أن  تنفيذ القرار بشكل كامل وسـريع.  
قـال ممثـل    الصراعات وحلها،نشوب دور املرأة يف منع أخرى 

املسـاواة بـني اجلنسـني    واملنظـور اجلنسـاين   ”يـربط  نـه  إأستراليا 
ــل ســلوفينيا   .)٥٧(“إجــراءات جملــس األمــن  بكــل إىل ودعــا ممث

املتعلقــة  إجراءاتــهرصــد  مــن أجــلمجلــس لإنشــاء آليــة تابعــة ل
ــرار   ــاج الق ــه )٢٠٠٠( ١٣٢٥بإدم ــوم   .)٥٨(يف عمل ولكــي يق

كد ممثل اململكـة املتحـدة   لتقدم احملرز، أمنهجي لتقييم بلس ا
وافقـة  مب على حدة، على احلاجة إىل وضع خطة عمل لكل بلد

يضـــطلع كـــل مـــن الصـــناديق والـــربامج  تكفـــل أناحلكومـــة، 
 .)٥٩(لقـرار لالعناصـر املتفرقـة    عـن  والوكاالت مبسـؤولية حمـددة  

تشكيل فريق عامل أو إنشـاء مركـز   واقترحت ممثلة إندونيسيا 
  .)٦٠(تابع للمجلس تنسيق

علــى احلاجــة إىل ضــمان املشــاركة  كلمــون أكــد املتو  
إىل وأشـاروا  الكاملة للمرأة يف مجيع مراحل عمليات السـالم.  

ــاك مقاومــة لفكــرة أن املــرأة ميكــن أن حتــدث      ــزال هن ــه ال ت أن
ن االســـتبعاد يف أدوار إقـــال ممثـــل الواليـــات املتحـــدة وفرقـــا، 

ــادة  ــن القي ــاتج ع ــيري ســوف     ن ــق والتغ تصــورات راســخة بعم
والحــظ ممثــل اململكــة  .)٦١(اجلميــع ة مــنفعليــتطلــب جهــودا ي

__________ 

  )٥٦(  )S/PV.5556 (Resumption 1١٥-١٢ات ، الصفح.  

  .٢٧ و ٢٦تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٧(  

  .٢٩ و ٢٨تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٨(  

  .٣٤ و ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩(  

  )٦٠(  S/PV.5556 (Resumption 1)٢٣-٢١ات ، الصفح.  

  )٦١(  S/PV.5556٩ و ٨تان ، الصفح.  

 املسـائل اجلنسـانية   مع القلق أنـه، حـىت اآلن، مل تـدرج   املتحدة 
  .)٦٢(حفظ السالم عملياتيف  منهجيشكل ب

لجنـة بنـاء   وأهاب ممثل اململكة املتحدة وممثل الصـني ب   
 .)٦٣(عانــز مـا بعـد ال  حـاالت  األولوية للنسـاء يف  إعطاء السالم 

ــى    وحــث  ــدا اللجنــة عل ــل كن ــتحداثممث ــق لضــمان   اس طرائ
ــيما    ــدين، وال سـ ــع املـ ــة للمجتمـ ــاركة الفعالـ ــات املشـ اموعـ

ممثـــل الكونغـــو أن قضـــايا املســـاواة بـــني   وأكـــد .)٦٤(النســـائية
حقــوق اإلنســان  مســألة مــن مســائلاجلنســني جيــب أن تكــون 

التمييــز يف بــرامج  القضــاء علــىأوال وقبــل كــل شــيء وجيــب  
يف عمليــــات إعـــادة الــــتعمري بعـــد انتــــهاء   ك التنميـــة وكـــذل  

ينبغـــي ألفرقـــة األمـــم ممثـــل النـــرويج أنـــه واعتـــرب  .)٦٥(اعنــــزال
املتحدة القطرية أن تسعى سعيا جادا إىل وضع خطـة متكاملـة   
ــك       ــا يف ذل ــرار، مب ــا لقضــايا اجلنســني تعكــس أهــداف الق متام
ــيت     املســاءلة الواضــحة وتقســيم العمــل واإلجــراءات احملــددة ال

  .)٦٦(أن تتخذ يتعني

ــت     ــم إزاء اســتمرار   كلمني وأعــرب معظــم امل ــن قلقه ع
إىل  وايف مناطق النـزاع، ودعـ  اجلنسعلى أساس العنف القائم 

  مواصلة تنفيذ خطة العمل على نطاق املنظومة.

بيـان باسـم   برئيس (اليابـان)  الـ ، أدىل جللسـة يف اية او  
  :ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه. )٦٧(الس

__________ 

  .٣٤ و ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  

(اململكـــــة املتحـــــدة)  ٣٤ و ٣٣املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحتان   )٦٣(  
  (الصني). ٢٣-٢١والصفحات 

  .٢١ و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  

  )٦٥(  S/PV.5556 (Resumption 1) ،٩-٥ات الصفح.  

  )٦٦(  S/PV.5556 ٢٠ و ١٩، الصفحتان.  

  )٦٧(  S/PRST/2006/42.  
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ــام     ــني العـ ــب إىل األمـ ــع طلـ ــدروس    مجـ ــدة والـ ــات اجليـ املمارسـ
مواصـلة  مـن أجـل   الباقيـة  والتحـديات   وترتيبـها وتبيـان الثغـرات    خلصةاملست

  ؛بشكل يتسم بالكفاءة والفاعلية) ٢٠٠٠( ١٣٢٥تعزيز تنفيذ القرار 

العمـــل علـــى أن تلـــىب املســـاعدات  إىل األمـــني العـــام وطلـــب   
علـــى الوجـــه املناســـب احتياجـــات املـــرأة  املقدمـــة مـــن األمـــم املتحـــدة  

  ؛اعنـزما بعد انتهاء المرحلة يف  وأولوياا

وطلب إىل األمني العام أن يضمن مراعاة برامج نــزع السـالح     
ــات الســابقات      ــة احملارب والتســريح وإعــادة اإلدمــاج مراعــاة خاصــة حال
والنســـاء املرتبطـــات باحملـــاربني وأطفـــاهلن ومـــنحهن إمكانيـــة كاملـــة       

  تفادة من هذه الربامج؛لالس

وأعرب عن القلق العميق إزاء انتشـار مجيـع أشـكال العنـف ضـد        
املرأة يف الصـراعات املسـلحة الـيت تشـمل القتـل والتشـويه والعنـف اجلنسـي         

ــاف واالجتــار باألشــخاص؛     ــررواخلطــري واالختط ــذه    ك ــه الشــديدة هل إدانت
فـل محايـة   وطلـب إىل مجيـع أطـراف الصـراعات املسـلحة أن تك      املمارسات

حــد إلفـــالت  ضـــع ، وشــدد علـــى ضــرورة و  وفعليـــةمحايـــة كاملــة  املــرأة  
  ؛العقاب منالقائمة على نوع اجلنس املسؤولني عن أعمال العنف 

ــه  و   ــارات  كــرر إدانت ــال ســوء الســلوك    بأشــد العب ــع أعم جلمي
فئــات أفـراد بعثــات األمـم املتحــدة حلفــظ    الــيت قامـت ــا مجيـع  اجلنسـي  

عام والبلدان املسامهة بقـوات علـى كفالـة تنفيـذ     وحث األمني ال ؛السالم
  ؛تنفيذا كامال )٦٨(توصيات اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم

إىل الـيت يقـدمها    تقـارير الإىل األمني العام أن يـدرج يف  وطلب   
التقــدم احملــرز يف تعمــيم مراعــاة املنظــور     معلومــات عــن  جملــس األمــن  

  ؛السالم  املتحدة حلفظ اجلنساين يف مجيع بعثات األمم

كد جمددا دعوتـه الـدول األعضـاء إىل مواصـلة تنفيـذ القـرار       وأ  
وضــع خطــط عمــل وذلــك بعــدة وســائل مــن بينــها  )، ٢٠٠٠( ١٣٢٥

  استراتيجيات أخرى على الصعيد الوطين وتنفيذها؛ وطنية أو

__________ 

  )٦٨(  A/60/19.  

حتـــديث خطـــة العمـــل طلـــب إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل  و  
يف هـذا   وأن يقـدم تقـارير  ال متكـامال  ورصدها واستعراضها وجعلـها كـ  

  .لساإىل  الشأن
  

ــرئيس يف جلســ      ــن ال ــان صــادر ع ــن  بي ــس األم ة جمل

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٧املعقودة يف  ٥٦٣٦

آذار/مـــــــارس  ٧املعقـــــــودة يف  ٥٦٣٦يف اجللســـــــة   
ــان. وأدىل   ٢٠٠٧ ، مل يــدل أي عضــو مــن أعضــاء الــس ببي

ــ ــارئيس (ال ــان باســم الــس ب) جنــوب أفريقي ــة  .)٦٩(بي ويف مجل
    أورده الس يف البيان أنه:  ما

  )؛٢٠٠٠( ١٣٢٥لتام والفعال بتنفيذ القرار أكد من جديد التزامه ا  

وأكد جمددا الـدور اهلـام للمـرأة يف منـع الصـراعات وتسـويتها         
  ويف بناء السالم؛

ــن النســاء         ــد م ــيني املزي ــى مواصــلة تع ــام عل ــني الع وحــث األم
ــات؛   ــات خاصـ ــثالت ومبعوثـ ــرأة    كممـ ــاق دور املـ ــيع نطـ ــى توسـ وعلـ

  وإسهامها يف عمليات األمم املتحدة امليدانية؛

مـــاج عناصـــر جنســـانية يف عمليـــات إدوأكـــد علـــى ضـــرورة   
  لسالم؛  حفظ

وأعــرب عــن القلــق العميــق إزاء انتشــار مجيــع أشــكال العنــف    
ضد النساء والفتيات يف النـزاعات املسـلحة الـيت تشـمل القتـل والتشـويه      

نسي اخلطري واالختطاف واالجتـار ـن؛ وكـرر تأكيـد إدانتـه      والعنف اجل
الشــديدة ملثــل هـــذه املمارســات ودعــا مجيـــع األطــراف يف النــــزاعات      

  املسلحة إىل اختاذ تدابري حمددة حلماية النساء والفتيات؛

نــزع السـالح   وطلب إىل األمني العام كفالة أن تراعـي بـرامج     
ــاج  ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــ والتسـ ــاة خاصـ ــات  مراعـ ــاء والفتيـ ــة النسـ ة حالـ

  املرتبطات بالقوات املسلحة واجلماعات املسلحة؛

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.و  

__________ 

  )٦٩(  S/PRST/2007/5.  
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 ٥٧٦٦جملـس األمـن    يف جلسـة بيان صادر عن الرئيس   

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣املعقودة يف 

تشــــــــرين  ٢٣املعقــــــــودة يف  ٥٧٦٦ة لســــــــاجليف   
مناقشـة مفتوحـة بشـأن     الـس  أجـرى ، ٢٠٠٧ /أكتوبراألول

أدرج الس يف جدول أعماله تقرير األمـني العـام   وهذا البند. 
ــؤرخ  ــبتمرب أيلول/ ١٢املـــ ــة   )٧٠(٢٠٠٧ســـ ــالة مؤرخـــ ورســـ

 العـام مـن   موجهـة إىل األمـني   ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٨
  .)٧١(ممثل غانا

ــام   و   ــا األمـــني العـ اســـتمع الـــس إىل بيانـــات أدىل ـ
ــام ل  و ــني الع ــل األم ــظ الســالم، واملستشــار   وكي  ةعمليــات حف

اجلنســانية والنــهوض بــاملرأة،    للقضــايالألمــني العــام   ةاخلاصــ
ــدير  لصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   بالنيابــة  ةالتنفيذيــ ةوامل
فريـق املنظمـات غـري احلكوميـة العامـل املعـين       ومنسـقة   ،للمرأة

باإلضــافة إىل أعضــاء الــس، أدىل . وبــاملرأة والســالم واألمــن
  .)٧٢(ال ببياناتثمم ٣٨

ــره، أن  و   ــام يف تقريـ ــني العـ ــر األمـ ــردود   ذكـ ــل الـ حتليـ
سـتعراض الثـاين   االخـالل  الواردة مـن كيانـات األمـم املتحـدة     

أظهر أن أساسا هاما للعمل قد أُرسي من أجـل جهـود   لتنفيذ ل
__________ 

  )٧٠(  S/2007/567.  

  )٧١(  S/2007/598.  

األرجنتني وإسـبانيا وأسـتراليا وإسـرائيل وأملانيـا واإلمـارات      ممثلو   )٧٢(  
(باســم االحتـــاد األورويب)  والربتغــال   وأيســـلنداتحــدة  العربيــة امل 

ــو     ــة الكونغــ ــا ومجهوريــ ــة كوريــ ــنن ومجهوريــ ــنغالديش وبــ وبــ
(باسـم اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب     الدميقراطية والـدامنرك وزامبيـا   

والســــودان والســــويد وغواتيمــــاال وغينيــــا وفنلنــــدا األفريقــــي) 
نــــام وكازاخســــتان وكرواتيــــا وكنــــدا وكوســــتاريكا   وفييــــت

وكولومبيـــا وكينيـــا وليختنشـــتاين ومصـــر واملكســـيك ومـــالوي 
وميامنــار والنــرويج والنمســا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهنــدوراس   

  .وهولندا واليابان

طويلــة األمــد تبــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة يف ســبيل التنفيــذ   
. وأبلغت كيانات كثرية عـن  )٢٠٠٠( ١٣٢٥الكامل للقرار 

ازدياد االلتزام السياسي بتحقيق املساواة بني اجلنسـني ومتكـني   
ــدرات، وحتســني      ــاء الق ــز بن ــات الســالم، وتعزي ــرأة يف عملي امل
ــادة       ــادة، وزي ــز القي ــدعوة، وتعزي ــة املؤسســية، وحتســني ال البيئ
الدعم املقدم من كبار املـوظفني؛ وحتسـني التعـاون مـع الـدول      

ــاء و ــرأة    األعضـ ــة للمـ ــات الوطنيـ ــع اآلليـ ــراكات مـ ــة الشـ إقامـ
  والرابطات والشبكات النسائية.

نه منـذ اعتمـاد   إالنقاش  هحتافتعند اوقال األمني العام   
بشــكل متزايــد يف مــا برحــت املــرأة تشــارك  القــرار التــارخيي، 

عمليـات   قامـت مجيع مستويات صنع السـالم وبنـاء السـالم، و   
املسـاواة بـني   النـهوض ب متزايد وعلى حنو  بتمكني املرأةالسالم 

ات اعنـــزالبلــدان الــيت تشــهد    إال أنــه يــتعني علــى  اجلنســني. 
 اوضع خطط عمـل وطنيـة خاصـة ـ    اعات نـزاخلارجة من  أو

). وشـدد  ٢٠٠٠( ١٣٢٥لتنفيذ القـرار   واألخذ بزمام املبادرة
االسـتجابة اجلماعيـة والفرديـة للعنـف      ه ال بد من تعزيزعلى أن

وكـرر األمـني العـام    ئيـة.  باوبشعة و بلغ أبعادا الذي ضد املرأة
دعوته أن ينشئ جملس األمن آليـة مكرسـة لرصـد العنـف ضـد      

أن  مــن جانبــها، ،ينبغــي للــدول األعضــاء والنســاء والفتيــات. 
ة، اجلنسـاني  هيكل املنظمـة املعـين بالقضـايا    تعزيزيف  جدياتنظر 

ل وذلك بـإحالل كيـان دينـامي واحـد تـابع لألمـم املتحـدة حمـ        
  .)٧٣(عدة هياكل قائمة حاليا

ن عـام  إوقال وكيل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم         
اإلجنازات اهلامة يف مسامهة املـرأة يف منـع   قد شهد عددا من  ٢٠٠٧

نشوب الصراعات وحلها ويف بناء السالم. وقد حـدث بعـض تلـك    
مثــل اإلجنــازات يف بلــدان جــرى ــا نشــر عمليــات حلفــظ الســالم،  

)، أشـار  ٢٠٠٦( ١٣٢٥تنفيـذ القـرار   ب وفيمـا يتعلـق  يبرييـا.  هاييت ول
__________ 

  )٧٣(  S/PV.5766 ٣ و ٢، الصفحتان.  
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تشـــــرين  إدارة عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم اعتمـــــدت يف      إىل أن
، توجيها متعلقـا بالسياسـات عـن املسـاواة بـني      ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

اجلنسني يف عمليات حفظ السـالم يلـزم مجيـع املـوظفني العسـكريني      
والفتيــات والصــبيان يف واملـدنيني بضــمان مشــاركة النســاء والرجــال  

باإلضـافة إىل ذلـك،   مجيع أنشطة حفظ السـالم علـى قـدم املسـاواة.     
منذ شهر شباط/فرباير عدد النسـاء العـامالت يف مناصـب مدنيـة     زاد 

يف املائة تقريبا، ومشل ذلك تعيني إيلـن مـاغرييت لـوي     ٤٠عليا بنسبة 
ربيـا. وذكـر   ممثلة خاصة لألمني العام لترأس بعثـة األمـم املتحـدة يف لي   

أن اســـتراتيجية اإلدارة متثلـــت خـــالل الســـنوات الســـبع املاضـــية يف  
ــذ أجــزاء منفصــلة مــن القــرار     ــز علــى تنفي  ).٢٠٠٥( ١٣٢٥التركي

ــاع    ــي اتبـ ــة تقتضـ ــن احلاجـ ــج ولكـ ــق وـ ــلمتسـ ــدي متكامـ  للتصـ

ــزاع. الغتصاب والعنف اجلنسي يف النـزاعات وحـاالت مـا بعـد ال   ل  ن

 يفاحلـرب   أسـلحة مـن   اسـالح فه بوصـ بينما يسـتخدم االغتصـاب   و
ــة الكونغــو  حــاليتحــاالت مثــل  فــإن ودارفــور،  الدميقراطيــةمجهوري

التوفيـق  بعـد مـن   إىل أتطلـب الـذهاب   هـذه ي احلـرب   جلرميـة التصدي 
ويف مكافحــة جــرائم املــوارد. الســلطة وتقاســم اتفاقــات سياســي وال

ضـمان أن تأخــذ   مهـم يف بـدور  جملـس األمــن   احلـرب هـذه يضـطلع   
ات واملــوارد املــأذون ــا يف االعتبــار األوضــاع الــيت تواجههــا   الواليــ

)٧٤(النساء والفتيات على أرض الواقع
.  

املستشارة اخلاصة للقضـايا اجلنسـانية والنـهوض    وشددت   
بـد للمنظمـات     علـى أنـه ال   تقرير األمـني العـام  لدى عرضها  باملرأة

لتحديـد   العمـل معـا  من الدولية واحلكومات الوطنية واتمع املدين 
 يف جمــالاســتراتيجيات التنفيــذ إزاء األولويــات ووضــع ــج عملــي 

 يتعلـق ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥قالـت إن القـرار   ووالسالم واألمـن.  املرأة 
كيفية جعل العـامل مكانـا آمنـا للمشـاركة املتسـاوية للنسـاء       بأساسا 

وإفـالت اجلنـاة مـن العقــاب    والفتيـات يف مسـائل السـالم واألمــن.    
ــري ا  ــتجابة غ ــران مســتحقان     واالس ــاجني أم ــة الحتياجــات الن لوافي

. وشـددت علـى أن الـس ميكـن     للشجب أخالقيا وغـري مقبـولني  
__________ 

  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٧٤(  

ــة النســاء       يأن  ــة مكرســة لرصــد حال ــن خــالل إنشــاء آلي ســاعد م
عـن العنـف   أطراف النـزاعات  وحماسبةع نـزاوالفتيات يف حاالت ال

)٧٥(واجلنسايناجلنسي 
.  

لصــندوق األمــم املتحــدة  بالنيابــة ةالتنفيذيــ ةاملــدير سـلطت و  

ثالثــة حتــديات رئيســية يف تنفيــذ القــرار للمــرأة الضــوء علــى  اإلمنــائي

، يف حــني كانــت هنــاك اســتثناءات إجيابيــة، أوال). ٢٠٠٠( ١٣٢٥

يف البلــدان املتــأثرة  فــإن إمكانيــة وصــول النســاء إىل عمليــات الســالم

جهـود   ثانيا، هناك حاجـة إىل و. نـزاعات ظلت متفاوتة بقدر كبريبال

ــة يف ســياقات     ــرأة يف املؤسســات الدميقراطي ــل امل معــززة لضــمان متثي

ثالثــا، شــددت علــى احلاجــة إىل التصــدي للعنــف  و. نـــزاعبعــد ال  مــا

الـس  يوليهمـا  قدمت اقتراحني أعربت عـن أملـها يف أن   واجلنسي. 

 تنسيقا: دعوة إىل اختاذ إجراءات أكثر مشولية وومها االعتبار الواجب

ــب الــ   ــن جان ــاء     م ــة النس ــة حلماي ــات اإلقليمي دول األعضــاء واملنظم

والفتيات من العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس؛ وطلـب تقـارير أكثـر        

)٢٠٠٠( ١٣٢٥تفصيال عن تنفيذ القرار 
)٧٦(

.  

ــقة  أعربـــتو    ــة  منسـ ــري احلكوميـ ــق املنظمـــات غـ فريـ
 عـن أسـفها  سـالم واألمـن    العامل املعين باملرأة والسالم واألمن

كــان ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيــذ القــرار  لقــول إنه ال ميكــن انــأل
ولكنـها الحظـت يف الوقـت نفسـه أن الفرصـة      ال، وفعـا  متسقا

 ١٣٢٥القـرار   وأضـافت أن إدراج . ساحنةملناقشة هذا التقييم 

أن ) يف أعمـــال جملـــس األمـــن كـــان غـــري متناســـق. و٢٠٠٠(
عبارات تتعلـق بالقضـايا اجلنسـانية    ينبغي أن تتضمن القرارات 

ــدا وأح ــاحتديـ ــية  كامـ ــىن اقياسـ ــد ليتسـ ــتظم وامللرصـ ــم نـ املالئـ
  .)٧٧(يةامليدانجانب البعثات من  اتواإلبالغ عن تنفيذ القرار

__________ 

  .٩-٧ صفحاتاملرجع نفسه، ال  )٧٥(  

  .١١- ٩ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٦(  

  .١٣- ١١ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٧(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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التقدم احملـرز منـذ اعتمـاد القـرار     بورحب املتكلمون    
مـا زال هنـاك الكـثري     هبأنـ  وااعترف ملكنهو)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥

عـن   . وأعربـوا هيتعني القيام به لتحقيق األهداف الواردة فيـ مما 
أن و مسـتمرة اعات املسلحة ال تـزال  نـزقلقهم العميق من أن ال

ــال،    ــاء واألطفـ ــيما النسـ ــدنيني، وال سـ ــكلون املـ ــوا يشـ  ال زالـ
  الغالبية العظمى من ضحايا العنف، وال سيما العنف اجلنسي.  

متكلما باسم االحتـاد األورويب،  ، ذكر ممثل الربتغالو   
زاء التقــارير األخــرية  أن االحتــاد األورويب يشــعر بقلــق بــالغ إ   

عمليــات بشــأن الظــاهرة املروعــة وغــري املســبوقة املتمثلــة يف  ”
 املرتكبــة ضــد النســاء يف شــرق االغتصــاب املنــتظم والوحشــي

ــة  ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــلوفاكيا   .)٧٨(“مجهوريـ ــو سـ ــد ممثلـ وأيـ

وفرنســا وليختنشــتاين والنمســا ومجهوريــة كوريــا وكرواتيــا فكــرة 

مــن شــأا أن تســاعد للرصــد واإلبــالغ الــة شــاملة وفعآليــة إنشــاء 

العنـف اجلنسـي يف النــزاعات املسـلحة،      الس على حتديد ضـحايا 

ــن، وواجتاهاتـــه ــ هطاقـ ــدا ومـــالوي  . ودعـــا )٧٩(هومرتكبيـ ممثلـــو كنـ

تنفيـذ القـرار    لرصـد لـس األمـن   تابعـة  وبنغالديش إىل إنشاء آليـة  

٢٠٠٠( ١٣٢٥(
)٨٠(

.  

لـس ال ينبغـي   اعمل ممثل االحتاد الروسي أن وأكد    
نشطة هيئات األمم املتحدة األخـرى، مثـل   أل اتكرارأن يكون 

جملس حقـوق اإلنسـان، واللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز        
ضد املرأة، وجلنة بناء السالم واجلمعية العامـة. وقـال إن وفـده    

ــة    ال مــن أجــل لمجلــس تابعــة ليوافــق علــى اقتــراح إنشــاء آلي
__________ 

  .٤٠- ٣٧ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٨(  

ــفحات    )٧٩(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــلوفاكيا) و ١٥-١٣املرجـ  ٢٩-٢٧ (سـ
 ١٠-٨ات ، الصـــفحS/PV.5766 (Resumption 1) (فرنســا) و 

هوريــة  (مج ٢٦ و ٢٥ (النمســا)؛ و ٢٠-١٨ (ليختنشــتاين)؛ و
  (كرواتيا). ٣١ و ٣٠ كوريا)؛ و

  )٨٠(  S/PV.5766 (Resumption 1)ــدا)؛  ٢٢ و ٢١ات ، الصــفح (كن
  (بنغالديش). ٤٥  و ٤٤  (مالوي)؛ و ٣٧-٣٥ و

ــذا القــ   ــذ ه ــا ســتكون   راررصــد تنفي ــك أ ــود جل اتكــرار ذل ه
كولومبيــا  ةممثلــوأعربــت  .)٨١(األمــم املتحــدة األخــرىهيئــات 

ــيس    ــه ل ــا أن ــن اعتقاده ــس   ع ــن املناســب للمجل ــة  إنشــاءم آلي
ألا ستؤدي يف اية املطاف إىل إنشاء آلية يوجه ـا  لرصد، ل

جملس األمن اللوم إىل بلدان بعينها خبصـوص قضـايا مواضـيعية    
اقشتها والتعامـل معهـا يف إطـار اجلمعيـة العامـة، وفقـاً       ينبغي من
إنشـاء آليـة    يف جـدوى وباملثل، شكك ممثل مصر  .)٨٢(للميثاق

  .)٨٣(األعضاءعلى الدول  “الرقابة”تفرض من شأا أن 

ضـمن  أن يعمـل  وذكر ممثـل الصـني أن الـس ينبغـي       
ــاته  ــراعات  وهـــي ااختصاصـ ــز علـــى منـــع نشـــوب الصـ لتركيـ

 هوأضــاف أنــعــادة اإلعمــار بعــد الصــراع.  وحفــظ الســالم وإ
على صـياغة خطـط عمـل وطنيـة لتنفيـذ       ينبغي تشجيع البلدان

  .)٨٤(األمم املتحدةبدعم من )، ٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار 

ــيا      ــل إندونيســ ــار ممثــ ــن   إىل وأشــ ــد مــ ــه يف العديــ أنــ
ودعـا   .)٨٥(العملية السياسيةمهمشة يف تكون املرأة الصراعات 

ىل تقـدمي الـدعم السـخي للبلـدان يف     ممثل قطر اتمـع الـدويل إ  
جهودها الرامية إىل مواءمة نظمها القانونية الوطنية مع املعـايري  

اجلـــرائم الدوليـــة وبنـــاء القـــدرات الوطنيـــة يف جمـــال مكافحـــة 
قاطعـا  رفضـا  ورفض ممثل ميامنار  .)٨٦(على نوع اجلنس ةالقائم

الصـــادرة عـــن اململكـــة  “االدعـــاءات العاريـــة مـــن الصـــحة ”
ة بشأن ارتكاب جيش ميامنار ألعمال العنـف اجلنسـي.   املتحد

ــق      ــار تتعل ــة إىل جــيش ميامن ــات باطل ــال لقــد وجهــت اام وق
__________ 

  )٨١(  S/PV.5766  ١٨ و ١٧الصفحتان.  

  )٨٢(  S/PV.5766 (Resumption 1)١٨-١٦ات ، الصفح.  

  .١٣ و ١٢ املرجع نفسه، الصفحتان  )٨٣(  

  )٨٤(  S/PV.5766 ٢٥ و ٢٤، الصفحتان.  

  .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٥(  

  .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨٦(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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باالغتصـاب اجلمــاعي، اسـتنادا إىل تقــارير صـادرة عــن شــبكة    
شــان للعمــل النســائي املوجــودة خــارج الــبالد وعــن مؤسســة   
شان حلقوق اإلنسان وعن جمموعـة كـاريين حلقـوق اإلنسـان.     

حـددت وزارة خارجيـة الواليـات     ٢٠٠٢نه يف عام والحظ أ
املتحـدة يف تقريرهــا القطــري منظمــة كــاريين حلقــوق اإلنســان  
ومؤسســـة شـــان حلقـــوق اإلنســـان علـــى أـــا منظمتـــان هلمـــا 
ارتباطـات مــع جمموعــات املتمــردين. وأشــار إىل أن الســلطات  
واملنظمات املعنية أجرت ثالثة حتقيقـات منفصـلة تتعلـق بتلـك     

ات، مبــا يف ذلــك احتــاد شــؤون املــرأة يف ميامنــار. ويف    االدعــاء
، يــتم تقــدمي مــرتكيب “احلــاالت الــيت تثبــت فيهــا االدعــاءات”

  .)٨٧(اجلرمية إىل احملاكمة وفقا للقانون

متكني املرأة ظـل يشـكل    أنعلى وشدد ممثل السودان   
إحدى األولويات العليا للسودان على الصـعيد الـوطين. وأكـد    

ــس  ــوم بالتحضــري  الســود أنللمجل ــات احلامســة  ان يق للمحادث
فـــور املقـــرر أن جتـــرى يف ليبيـــا بعـــد أقـــل مـــن للســـالم يف دار

ــالم      ــة السـ ــاء يف عمليـ ــاركة النسـ ــك أن مشـ ــبوع، وال شـ أسـ
  .)٨٨(ستوفر الديناميكية والتوجيه الالزمني لنجاح احملادثات

اململكـــة املتحـــدة عـــن  ممثلـــة أعـــرب ممثـــل فرنســـا وو  
 تضـمني  وا مقتـرح لـس قـد قـاوم   ن بعـض أعضـاء ا  ما ألأسفه

ألمـني  مـن ا تقـدمي تقريـر خـاص     امشروع البيـان الرئاسـي طلبـ   
وأعربـت  العام بشأن العنف ضد املرأة يف غضون سـتة أشـهر.   

ــل اململكــة املتحــدة    ــأل   ممث ــها يف أن مت ــن أمل ــات  ع ــارير اهليئ تق
__________ 

  )٨٧(  S/PV.5766 (Resumption 1)٤٣ و ٤٢تان ، الصف.  

  .٢٤-٢٢صفحات املرجع نفسه، ال  )٨٨(  

ــاتجالفــراغ األخــرى  ــك  الن ــل إيطاليــا  وســأل  .)٨٩(عــن ذل ممث
يعتــرب الرئاســي الــذي ســيعتمد ميكــن أن   إذا كــان البيــان عمــا
علـى أرض الواقـع،    نعـانو ي، من وجهة نظر أولئك الذين حقا

هنـاك حاجـة ملزيـد مـن الرسـائل       وقـال إن لـيس  كرسالة أمل. 
  .)٩٠(معانامومزيد من املعلومات لوقف 

بيــان باســم برئيس (غانــا) الــ، أدىل اجللســةيف ايــة و   
    لس يف البيان أنه:ويف مجلة ما أورده ا. )٩١(الس

ــد مـــن جديـــد التزامـــه بتنفيـــذ القـــرار         ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥أكـ
  كامل؛  باملرأة والسالم واألمن حبذافريه وبشكل  املتعلق

وأقر بأمهية كفالـة احتـرام تسـاوي املـرأة والرجـل يف احلقـوق،         
املـرأة والرجـل مـن     بـني وأكد مـن جديـد يف هـذا الصـدد أمهيـة املسـاواة       

يلولــة دون نشـوب الصــراعات ويف حلـها ويف بنــاء   حيـث دورمهـا يف احل  
السالم، وشدد علـى ضـرورة مشـاركة املـرأة مشـاركة تامـة وعلـى قـدم         

  املساواة مع الرجل يف عمليات السالم على مجيع مستوياا؛

وأعرب عن القلق إزاء اخنفـاض عـدد النسـاء املعينـات ممـثالت        
السـالم؛ وحـث   خاصات أو مبعوثات خاصات لألمـني العـام يف بعثـات    

األمني العـام علـى تعـيني مزيـد مـن النسـاء لبـذل املسـاعي احلميـدة نيابـة           
  زيع اجلغرايف العادل يف االعتبار؛عنه، آخذا مبدأ التو

وأدان بشدة مجيع انتهاكات القانون الدويل، مبـا فيهـا القـانون      
اإلنســـاين الـــدويل والقـــانون املتعلـــق بـــالالجئني، املرتكبـــة ضـــد النســـاء  

يات يف حاالت الصراع املسـلح، مبـا فيهـا القتـل والتشـويه وأعمـال       والفت
ــى      ــع األطــراف عل ــداء اجلنســية. وحــث مجي ــف واالســتغالل واالعت العن

  الكف بشكل تام وعلى الفور عن ارتكاب هذه األعمال.
__________ 

  )٨٩(  S/PV.5766 ــفحات ــا)؛ و ٢٩-٢٧، الصـــــــ  ٢٤-٢١ (فرنســـــــ
  (اململكة املتحدة).

  .٣٤ و ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٠(  

  )٩١(  S/PRST/2007/40.  
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  الوطنية يف مرحلة ما بعد الصراع: دور األمم املتحدةاملصاحلة    - ٤٤
  

  اإلجراءات التمهيدية  

 ٤٩٠٣جملـس األمـن    يف جلسـة بيان صادر عن الرئيس   

    ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٢٦املعقودة يف 

كــــــــانون  ٢٦يف املعقــــــــودة ، ٤٩٠٣يف اجللســــــــة   
، أدرج جملـــس األمـــن يف جـــدول أعمالـــه  ٢٠٠٤ الثاين/ينـــاير

الوطنيــة يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع: املصــاحلة ”البنــد املعنــون 
مـن األمـني   إىل إحاطات الس ستمع . وا“دور األمم املتحدة

العام املساعد للشؤون السياسية، ومدير برنامج األمم املتحـدة  
ــائي، ونائبــ  ــة يف حــاالت الطــوارئ.    ةاإلمن أدىل ومنســق اإلغاث

ــس وممثلــ   ــع أعضــاء ال ــات مجي ــتني وأفغانســتان  و ببيان األرجن
ــدا ــاد األورويب) وأيرلنـ ــم االحتـ ــنة  )١((باسـ ــدي والبوسـ وبورونـ

وبــريو واجلبــل األســود ومجهوريــة كوريــا وجنــوب  واهلرســك 
أفريقيــا وروانــدا وســرياليون وصــربيا وغواتيمــاال والكــامريون   
وكرواتيــا وكــوت ديفــوار وكوســتاريكا وليختنشــتاين ومصــر 

  .واملغرب واملكسيك ونيجرييا واهلند واليابان

 (شـيلي) أن  ةالرئيسـ  تيف كلمتها االفتتاحيـة، أكـد  و   
مرحلــة مــا بعــد الصــراع تقــع عنــد نقطــة  املصــاحلة الوطنيــة يف 

تقــاطع مســؤولية اتمــع الــدويل األدبيــة ومســؤوليته السياســية 
ينبغي أن تدرج بشكل منهجي ضمن أنشـطة األمـم املتحـدة    و

 .عودة نشوب الصراعاتللحيلولة دون 

األمـم املتحـدة يف حـاالت     عملوسلطت الضوء على   
 هـي تطـرح  غـي أن  ما بعد الصراع، وقالت إن األسئلة الـيت ينب 

__________ 

يســلندا وبلغاريــا أإســتونيا وألبانيــا وان كــل مــن انضــمت إىل البيــ  )١(  
والبوسنة واهلرسك وبولندا وتركيـا واجلبـل األسـود واجلمهوريـة     
ــا    ــابقا ورومانيـ ــالفية سـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــيكية ومجهوريـ التشـ
وسلوفاكيا وسلوفينيا وصربيا وقربص وكرواتيا والتفيـا وليتوانيـا   

  .ومالطة والنرويج وهنغاريا

ألمـم املتحـدة يف عمليـات    تؤديـه ا الدور الذي ينبغي أن  هو ما
وهـــل ينبغـــي دمـــج ضـــرورة املصـــاحلة يف   ،املصـــاحلة الوطنيـــة

 وهـل ينبغـي  استراتيجيات اخلـروج حلـاالت مـا بعـد الصـراع؛      

أن  ينبغـي ألمم املتحدة تصميم استراتيجيات املصاحلة؛ ومـاذا  ل
  .)٢(ة األخرىالرئيسي ةألمم املتحدأجهزة ايكون دور 

ــاعد  و   ــام املســ ــني العــ ــار األمــ ــه أشــ أن  إىل يف إحاطتــ
حـىت تكـون دائمـة تتطلـب تسـوية املاضـي وحسـاب        ملصـاحلة  ا

ــن      ــول املســؤولية ع ــابقة، وقب ــاء الس ــاءة. وكيفيــة  اإلاألخط س
الحـظ أن  حتقيق ذلك تتنوع وفقا للظروف الوطنيـة احملـددة. و  

ل الوحشـــية الســـابقة، األعمـــاعلـــى حتقيـــق العدالـــة واحملاســـبة 
وتعويض الضحايا، واستئناف روابط الثقة والتلطف املقطوعـة  

عنها عند التعامل مـع األمـور امللحـة اخلاصـة     جيوز التغاضي  ال
قـال إن  و. باستعادة االستقرار والتفاوض على اتفاقات السالم

ــة يف جمتمعــات مــا بعــد      ــة مألوف ــوترات بــني الســالم والعدال الت
ــك    الصــراع. ومســاعدة   ــى حــل تل ــذين شــتتتهم احلــرب عل ال

ــه.    التــوترات دور رئيســي ينبغــي للمجتمــع الــدويل أن يقــوم ب
ــن  وأشــار كــذلك   ــدد م ــل احملــاكم،   الوســائلإىل ع جلــان ومث

الـــيت شـــردين الســـكان امل إعـــادةاحلقيقـــة واملصـــاحلة والعفـــو و
املصاحلة يف حاالت مـا بعـد    لتحقيقيستخدمها اتمع الدويل 

لكــي تكــون ناجحــة مــن   الوســائلتلــك  الصــراع، وذكــر أن
ــها   ــع بينــ ــروري اجلمــ ــة   الضــ ــة اجتماعيــ ــر ”يف عمليــ للتطهــ

حتديـد الصـيغة املعينـة املالئمـة      ه جيـب إىل أنـ وأشـار   .“النفسي
للبلد املعين على أساس من التشاور الوطين امليسـر علـى النحـو    

قــدم املســاعدة، ين اتمــع الــدويل ميكــن أن إقــال املناســب. و
رات ويوفر املعلومـات عمـا فعلتـه بلـدان أخـرى يف      ويبني اخليا

__________ 

  )٢(  S/PV.4903 ٤-٢، الصفحات.  
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ومع أن قرارات العفو قد تعتـرب أحيانـا الـثمن     ظروف مشاة.
الـذي يـدفع يف مقابـل جنـاح اتفاقـات السـالم أو احلفـاظ علــى        
االستقرار، فإن األمم املتحدة ال ميكنها أن تغـض الطـرف عـن    

تنتـهك  االتفاقات اليت يتم التوصل إليها من خالل مفاوضـات  
  .)٣(مبادئ امليثاق

وأشار مدير برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي إىل مسـألة      
بنــاء الدميقراطيــة كجــزء مــن االقتصــاد السياســي للمصــاحلة       

إىل من املنافسـة املسـلحة    االستعجال يف التحولوحذر من أن 
ــة وراء  ال املنافســة دميقراطيــة مــن دون معاجلــة األســباب الكامن

 عــن بعضــها إىل االبتعــاد ع األطــراف دفيــالصــراع ميكــن أن  
ــذي  بشــكل أكــرب   عناصــرمــع خمتلــف  جي. وأكــد أن احلــوار ال

اتمــع املــدين جنبــا إىل جنــب مــع القيــادة السياســية ميكــن أن  
عمليـــة حمـــل مؤقتـــا  حيـــلكمل أو يف بعـــض احلـــاالت أن يســـت

كما ميكنه بشـكل جـوهري    .أكثرذات طابع رمسي دميقراطية 
دميقراطية الحقـة حتظـى بتأييـد أوسـع.      أن ميهد إلجراء ممارسة

مل  مـا  ماوأضاف أن املصاحلة وبناء السالم من الصعب حتقيقه
أعمـــال فعالـــة  تكفلــه ن أمنــهم الشخصـــي  أيشــعر املواطنـــون  

ــة، ويف هــذا الصــدد،    للشــرطة يف الطرقــات واتمعــات   احمللي
ــيت تبــذهلأشــار إىل جهــود تــدريب الشــرطة    األمــم املتحــدة  اال

هـذه احلالـة حبالـة    قارن ولفة ولكنها ضرورية. مكوهي جهود 
حتــدي جملــس األمــن  ووضــع أمــام، مــن يعــاين مــن أزمــة قلبيــة 

ــة ”خـــــارج ليمتـــــد إىل تركيـــــز أنشـــــطته  ع يفلتوســـــا غرفـــ
اإلحصائيات احلقيقية لبنـاء السـالم   أن مع مراعاة ، “العمليات

 التــدخالت هــي يف مــرحليت الصــحة الوقائيــة    أهــم تظهــر أن 

  .)٤(إعادة التأهيلو
__________ 

  .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  

  .١٠-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

منســق اإلغاثــة يف    ةنائبــ  يف اإلحاطــة الــيت قدمتــها  و   
نبغــي أن املصــاحلة بعــد الصــراع ي، اعتــربت حــاالت الطــوارئ

االســتجابة اإلنســانية العاجلــة للصــراع.  رعايتــها أثنــاء مرحلــة 
سـتدام،  املسـالم  لل حيويـة رمسية ال عمليات املصاحلةارتأت أن و
اســتعادة ب قفيمــا يتعلــبعــض أقــوى أشــكال املصــاحلة،  لكــن و

يف احليـاة  يوجد  ،النسيج االجتماعي واستعادة الوحدة الوطنية
نقطـة   جيب أن تكـون يف احلاالت احلرجة، وقالت إنه اليومية. 

مسـتويات كافيـة مـن املسـاعدات     تـوافر  ضـمان  هي االنطالق 
ــار  ــانية وأشـ ــ تاإلنسـ ــرب   إىل أنـ ــاطر أكـ ــزن أن املخـ ــن احملـ ه مـ

والحظـــت أن . “ةاملنســـي”حـــاالت الطـــوارئ يف  تكـــون مـــا
شرعية دخول فصيل مـن الفصـائل يف عمليـات السـالم ينبغـي      
أن تقوم على أساس التزامه بإتاحة وصول املسـاعدة اإلنسـانية   

ينبغي تسـليم املسـاعدات اإلنسـانية     هاقترحت أنودون تعويق. 
ظامل أو تعوق التطور االجتماعي واملؤسسـي  بطريقة ال تدمي امل

ســـبل كســـب العـــيش وتعزيـــز  اســـتعادةو يف األجـــل الطويـــل
الوســـائل أن  شـــاغال مفـــادهأثـــارت أيضـــا شـــرعية الدولـــة. و

الطويلــة األجـــل واملتوســطة األجـــل لتحقيــق املصـــاحلة، مثـــل    
ــة الصــحية والتســريح و    ــيم والرعاي ـــزالتعل ــا  ن ع الســالح، غالب

ــا ــايف  مـ ــها التمويـــل الكـ ــامات  أن تـــدميوميكـــن  ينقصـ االنقسـ
ــة.  أن  الحظــتلــس األمــن، عمــل جمب وفيمــا يتعلــقاالجتماعي

ــل   ــل إىل جتاهـ ــالم متيـ ــات السـ ــن   ” عمليـ ــعة مـ ــة الواسـ الطائفـ
 “اجلماعات املتضررة مـن األزمـة وذات املصـلحة يف املسـتقبل    

ــيت و ــون   الـ ــا أن تكـ ــي أيضـ ــاوض  ”ينبغـ ــة التفـ ــى طاولـ  .“علـ

ــاج   شــــواغلوأكــــدت أن احتياجــــات و ــرأة وإعــــادة إدمــ املــ
 تـدرج ب أن الالجئني واملشردين داخليـا واجلنـود األطفـال جيـ    

التخطـــيط اإلنســـاين واســـتجابات مـــا بعـــد الصـــراع علـــى  يف
  .)٥(املستوى االستراتيجي
__________ 

  .١٥-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  
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على الرأي يف كلمني العظمى من املت اتفقت األغلبيةو  
أن املصــاحلة بعــد الصــراع متثــل عمليــة طويلــة األجــل تتطلــب   

من األمم املتحـدة واتمـع الـدويل،    املستمرين االلتزام والدعم 
األمـــم الــيت تتمتــع ــا    واســـعة الربة اخلــ ك إىل كــذل  واوأشــار 

ع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج     نــز املتحدة يف جمـاالت  
 التعـاون بـني جملــس   كلمنيشـجع بعـض املـت   ووإعـادة التأهيـل.   

ــة العامــة والــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف    األمــن واجلمعي
كلمـون  حل األزمات املعقدة. وشـدد مت سق إزاء ج مت حتقيق

دور الوســيط بــ القيــامألمــم املتحــدة ل ه ينبغــيأنــعلــى خــرون آ
بيئة مواتية، وتقدمي املشورة السياسية واملسـاعدة   يئةاحملايد، و

بعـض   تأبـرز و .)٦(احلقيقـة تقصـي  التقنية يف جماالت العدالـة و 
لعمليـات   الكـافيني  الوفود أيضا أمهيـة الـدعم املـايل والسياسـي    

األوسـع نطاقـا   واليات ال ذلكوك، فظ السالماألمم املتحدة حل
ــدعم املؤسســي      ــدمي ال ــوق اإلنســان وتق ــهاكات حق لرصــد انت

على أنـه ميكـن تطبيـق    معظم الوفود  واتفق .)٧(ألطراف املعنيةل
السياق اخلاصـة بكـل بلـد.     حسبجمموعة متنوعة من النهج، 

مقـاس واحـد   ”أنـه ال يوجـد    إىل أملانيا وباكسـتان  وأشار ممثال
يـــق املصـــاحلة الوطنيـــة بعـــد انتـــهاء     لتحق “يناســـب اجلميـــع 

الضــوء علــى أمهيــة كلمني العديــد مــن املــتوســلط  .)٨(الصــراع
 واوحـذر  ،)٩(العدالة وسيادة القانون يف املصـاحلة بعـد الصـراع   

__________ 

 S/PV.4903(الربازيـــــل)؛ و  ٢٢املرجــــع نفســـــه، الصــــفحة     )٦(  

(Resumption1) ــفحات ــد)؛ و ٢١، الصــ ــرب)؛  ٢٦ (اهلنــ (املغــ
  (كوت ديفوار). ٤٦  (نيجرييا)؛ و ٤٤ و

  )٧(  S/PV.4903 ٢١ (إسـبانيا)؛ و  ٢٠ (اجلزائـر)؛ و  ١٧، الصفحات 
  (رومانيا). ٣٩  (باكستان)؛ و ٢٥  (فرنسا)؛ و

  (باكستان). ٢٥(أملانيا)؛ و  ١٥فحتان املرجع نفسه، الص  )٨(  

 ٢٢ (إسـبانيا)؛ و  ٢٠ (أملانيـا)؛ و  ١٥املرجع نفسه، الصـفحات    )٩(  
ــل)؛ و ــة املتحــــــدة)؛ و   ٢٨ (الربازيــــ  S/PV.4903(اململكــــ

(Resumption1) (بورونــدي)؛  ٣٤ (أيرلنــدا)؛ و ٣، الصــفحات
  (ليختنشتاين). ٤٥ يك)؛ و(املكس ٤٣ و

إرســـاء دون إعـــادة قبـــل األوان ومـــن أن إجـــراء االنتخابـــات 
مؤسسات الدولة واستقرار االقتصـاد   وتشكيلالقانون،  سيادة

يـة، بـل ويـؤدي إىل    فعالال عدمي هميكن أن يثبت أنبعد الصراع 
  .)١٠(نتائج عكسية

بــني   اهلــش تــوازن الوأشــار عــدد مــن املــتكلمني إىل      
السـالم واالسـتقرار يف بيئـة مـا بعـد الصـراع،        ونالعقاب وصـ 

ــيمة    وإىل ــاب علـــى االنتـــهاكات اجلسـ أن اإلفـــالت مـــن العقـ
ــوق اإلنســان ال ميكــن    ــب   حلق ــه جيــب حماس ــه وأن  ةالتغاضــي عن

يف عقبـة  أال يتحول إىل ينبغي  إلقامة العدلالسعي  وأن، اجلناة
  .)١١(طريق السالم

أكد ممثلو أملانيـا وإسـبانيا وفرنسـا علـى أمهيـة الـدور       و   
الــداعم للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف حتقيــق العدالــة واملعــايري   
ــاء       ــع أحنـ ــن يف مجيـ ــالم واألمـ ــز السـ ــة وتعزيـ ــانية الفعالـ اإلنسـ

إىل التجربـة   وممثـل بـنن   أنغوال كل من ممثل رقتطو .)١٢(العامل
ان احلقيقــة واملصــاحلة، جلــإىل الوطنيــة اخلاصــة ببلــده، وأشــارا  

العفـــو، وتقـــدمي االعتـــذارات والتعويضـــات املاليـــة وعمليـــات 
عمليــــات  وحتريــــكاجلماعيــــة كوســــيلة إلــــاء الصــــراعات  

  .)١٣(املصاحلة

 باســــمببيــــان  ةالرئيســــ ت، أدلــــةقشــــانيف ايــــة املو  

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:. )١٤(الس
__________ 

  )١٠(  S/PV.4903 (بنن). ٣٩-٣٧ (إسبانيا)؛ و ٢١-٢٠، الصفحات  

 ٢٣ (فرنسـا)؛ و  ٢٢ (إسبانيا)؛ و ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )١١(  
ــل) و ــتان)؛ و ٢٧-٢٥ (الربازي ــاد الروســي)؛   ٢٧ (باكس (االحت

  (الصني). ٣٦ و(الفلبني)؛  ٣٠ و

 ٢٢ (إسـبانيا)؛ و  ٢٠ (أملانيـا)؛ و  ١٥املرجع نفسه، الصـفحات    )١٢(  
  (فرنسا).

  (بنن). ٣٧ (أنغوال)؛ و ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣(  

  )١٤(  S/PRST/2004/2.  
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ــد    ــدة يف   أكـــد مـــن جديـ ــدور األمـــم املتحـ ــة لـ ــة احليويـ األمهيـ
  املصاحلة الوطنية بعد الصراع؛  

اعتــرب أنــه مــن املالئــم مواصــلة حبــث الكيفيــة الــيت ميكــن ــا    و  
املستمدة من عـدة جمـاالت   األمم املتحدة االستفادة من خربات وجتارب 

ــث  رئيســي ــا حبي اســتخالص دروس وخــربات املاضــي   يتســىنة وتوجيهه
  ؛واالستفادة منها

دعا األمـني العـام إىل إيـالء االعتبـار لـدى إعـداد تقريـره عـن         و  
ــلة  يف  دور األمـــم املتحـــدة ــانون، لـــآلراء ذات الصـ ــيادة القـ العـــدل وسـ

  ؛  املعرب عنها يف املناقشة

ــرى      ــات األخـ ــدة واهليئـ ــم املتحـ ــاء األمـ ــع أعضـ ــا مجيـ يف  ودعـ
منظومة األمـم املتحـدة الـيت لـديها خـربات وجتـارب يف هـذا الصـدد إىل         

  .اإلسهام يف هذه العملية
    

  واتمع املدينالتجارية األعمال بالبنود املتعلقة    - ٤٥
  

دور األعمــال التجاريــة يف منــع الصــراع وحفــظ  -ألــف 
  السالم وبناء السالم فيما بعد الصراع

    التمهيديةاإلجراءات   

املعقــودة يف  ٤٩٤٣الــيت دارت يف اجللســة املــداوالت   

   ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥

ــاجل يف    ــودة يف ٤٩٤٣ ةلســ ــان ١٥ املعقــ  /أبريلنيســ

رئـيس البنـك    ات مـن إحاطـ إىل ، استمع جملـس األمـن   ٢٠٠٤
، نـــزلشــركة سيمملســؤول اإلداري األول الــرئيس واوالــدويل، 

لفريـــق الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، ورئـــيس ا ةرئيســـو
االستشــاري املخصــص املعــين بالبلــدان األفريقيــة اخلارجــة مــن 

  أدىل ببيانات األمني العام ومجيع أعضاء الس.  و. الصراع

 أن الـس إىل أشار األمني العام يف بيانه االفتتاحي و   

أنشــأ أفرقــة خــرباء لتقيــيم دور االقتصــاد السياســي يف إشــعال   
نشـاء بعـض بعثـات حفـظ     الصراعات أو إطالة أمدها. وأذن بإ

الســالم للمســاعدة يف رصــد اجلــزاءات االقتصــادية وعمليــات   
حظر األسلحة ولـدعم اجلهـود املبذولـة إلعـادة فـرض السـلطة       

اجلهــود  الوطنيــة علــى املــوارد الطبيعيــة. وعــرض بالتفصــيل     
ــاد االقتصــادية      ــيت اختــذت ملعاجلــة األبع ــة ال ــادرات املختلف واملب

ــد حــان  للصــراع املســلح، وأكــد أن ال   ــت ق ــذه   وق ــل ه لتحوي
اجلهود املخصصة إىل ج أكثر انتظاما. وارتـأى أن مـن شـأن    
هذا النهج أن يـؤدي إىل تعزيـز التعـاون والتفاعـل بـني ذراعـي       

األمن والتنميـة يف األمـم املتحـدة، وأن يكفـل انعكـاس القـوى       
االقتصادية احملركـة للصـراع املسـلح يف اجلهـود الـيت ترمـي إىل       

 اتفاقات السالم ويف الواليـات الـيت يعهـد ـا     منع الصراع ويف
بإنشـاء   امأبلغ األمني العام الس بأنه قو. إىل عمليات السالم

فريق مشترك بـني الوكـاالت برئاسـة إدارة الشـؤون السياسـية      
معين باالقتصاد السياسي للصراع املسلح سيقدم توصـيات إىل  

  .)١(كل من منظومة األمم املتحدة والدول األعضاء

ــدويل إىل اجلهــود   وأشــار    ــك ال ــيس البن ــذهلا رئ ــيت يب  ال
أبــرز الــدور اإلجيــايب الــذي والبنــك الــدويل يف منــاطق خمتلفــة، 

ــميكــن أن  ــع   قطــاعه يؤدي الصــراعات نشــوب األعمــال يف من
االفتقــار إىل الفــرص االقتصــادية أن  والحــظوإعــادة اإلعمــار. 

ذي ومـا يـنجم عنــه مـن تــزاحم علـى املـوارد الشــحيحة هـو الــ      
األمل للنـاس مـن   منح قال إن و. يكمن وراء معظم الصراعات

سـبيل لتفـادي   أفضـل   وهـ األعمـال  تنشيط قطاع خالل إعادة 
  .  )٢(الصراع

لشــــركة واملســــؤول اإلداري األول لــــرئيس اأكــــد و  
ه القطـاع اخلـاص يف   يؤديالدور احلاسم الذي ميكن أن  نـزسيم

ــار   ــاء الســالم وإعــادة اإلعم ــا   بن ــد الصــراع، كم  ليتيف حــا بع
__________ 

  )١(  S/PV.4943 ٥-٣، الصفحات.  

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢(  
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أفغانستان والعراق. وأشار إىل األمن والبنية التحتيـة والتمويـل   
ــيط  ــة والتخطـ ــدم  يف مرحلـ ــراع والتقـ ــد الصـ ــا بعـ ــوظمـ  امللحـ

ــة ملشــاركة قطــاع األعمــال يف     ــة األمهي حــاالت كعوامــل بالغ
  .)٣(بعد الصراع  ما

ــدو   ــ تأكـ ــاعي   ةرئيسـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ الـ
اص يف بنـاء الرفـاه االقتصـادي    املسؤولية األساسية للقطاع اخلـ 

ــاص   و ــاع اخلـ ــاه إىل أن القطـ ــت االنتبـ ــا لفتـ ــاعي. كمـ االجتمـ
علــى  تيف عــدم االســتقرار والصــراع، وشــدد أحيانــا ســاهم ي

األعمــال التجاريـــة   الجتــذاب احلاجــة إىل خلــق بيئــة مواتيــة     
منـــاطق مــا بعـــد الصــراع للمســـامهة يف اســـتقرار   إىل اخلاصــة  

 اخلـاص القطـاع  جيـب علـى   أيهـا،  يف رواألوضاع االجتماعية. 
ــؤولية    ــل مســ ــه أن يتحمــ ــراع  انفســ ــع الصــ ــاعدة يف منــ  ملســ

الــيت يبــذهلا بــاجلهود التعاونيــة  وأقــرت. مــن حدتــه تخفيــفالو
ــة العامــة وجملــس األمــن والــس االقتصــادي   كــل مــن ا جلمعي

 لوضـع ميكـن عملـه    ممـا أكدت أن هناك الكثري وواالجتماعي، 
ــل األجــل    ــة املســتدامة و  جتــاهمنظــور شــامل وطوي ــع التنمي من

  .)٤(اتالصراعنشوب 

ــين        ــق االستشــاري املخصــص املع ــيس الفري وأشــار رئ
 ال مفـر  لـيت اإىل الصـلة  ع الصـرا بالبلدان األفريقية اخلارجة من 

ميكــن للقطــاع  فــال بــني الســالم والتنميــة االقتصــادية.     امنــه
ــاص أن  ــاهماخلـ ــار   يسـ ــادي واالزدهـ ــو االقتصـ ــق النمـ  يف خلـ

نــه يعتقــد أن اتمــع   وقــال أيضــا إ ســالم. ال لبعــد إحــال  إال
يئـة البيئـة السياسـية الـيت     يف  هو أهم األطراف الفاعلـة الدويل 

  .)٥(ميكن فيها للقطاع اخلاص أن ميارس العمل التجاري
__________ 

  .١١-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣(  

  .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

  .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

واتفـــق معظـــم أعضـــاء الـــس أن الوقـــت مناســـب     
لــس دور قطــاع األعمــال يف كــي ينــاقش امالئــم لالظــرف و

ــع  ــد    الصــر نشــوبمن ــاء الســالم بع ــظ الســالم وبن اعات وحف
أن النمــو االقتصــادي وأعربــوا عــن اعتقــادهم انتــهاء الصــراع. 

الصـــراعات نشـــوب ملنـــع  أساســـيااملســـتدام ميكـــن أن يكـــون 
ــن    ــرى ميكـ ــات أخـ ــا يف أوقـ ــار، بينمـ ــادة اإلعمـ ــل لوإعـ لعوامـ

تساهم يف نشأة العديد مـن الصـراعات العنيفـة.    أن االقتصادية 
ــث   ــت  لني إىل أن النشــاط التجــاري،  وأشــار بعــض املم ــا كان أي

ــيس   ــه، ل ــه     أمهيت ــذي تضــطلع ب ــدور األساســي ال ــديال عــن ال ب
املســؤولية الرئيســية عــن تــوفري   تتحمــلالســلطات العامــة الــيت  

املتكلمـون   اتفـق و .)٦(واالسـتثمار  احلـوافز للنشـاط االقتصـادي   
الــيت مزقتــها احلــرب الــدول  العديــد مــن ه نظــرا لكــونعلــى أنــ
مرار عــدم االســتقرار والفقــر، جيــب علــى قطــاع ســتال معــرض

يف إعــادة اإلعمــار بعــد بطريقــة مســؤولة يشــارك أن األعمــال 
األعمـال ينبغـي أن   قطـاع  ن إالصراع. وقـال بعـض املـتكلمني    

ــة   ي ـــزشــارك بنشــاط يف عملي ع الســالح والتســريح وإعــادة   ن
  .)٧(الصراعانتهاء بعد وبناء السالم  اإلدماج

مبـــادرة االتفـــاق علــى  تكلمني أثــىن العديـــد مــن املـــ  و  
العــاملي لألمــني العــام، الــيت حتــدد مبــادئ ملســاعدة الشــركات    

ــهام  ــى اإلس ــاد    عل ــتدامة. وأش ــة العامليــة املس  دوربــ وايف التنمي
ــادرة  ــني  املب ــم املتحــدة    الشــركاتيف اجلمــع ب ووكــاالت األم

ومنظمــات اتمـــع املـــدين يف جهـــد مشـــترك لتعزيـــز مواطنـــة  
__________ 

 ٣٣ (أنغـوال)؛ و  ٢٥ (شـيلي)؛ و  ٢٠املرجع نفسه، الصـفحات    )٦(  
  (الربازيل). ٣٦  (اململكة املتحدة)؛ و

 ٢٢ (شـيلي)؛ و  ٢٠ (الصـني)؛ و  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  
  (أنغوال). ٢٥  (فرنسا)؛ و
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الشــركات للممارســات املســؤولة،    الشــركات وزيــادة دعــم  
  .)٨(اتاألزمحاالت وبالتايل تقليل خطر 

مــن أعضــاء الــس أنــه مــن املهــم منــع  العديــدواعتــرب   
األعمـال يف حـاالت   مـن قطـاع   تورط السليب جلهـات فاعلـة   ال
ناســـب املشـــكل العمـــل الشـــركات بت، وضـــمان أن صـــراعال

ني علـى أنـه   شدد العديد مـن املمـثل  و .)٩(تزيد األمور سوءا وال
ــن الضــروري أ  ــوق   ال تشــارك م ــهاكات حق الشــركات يف انت

نشــطة األيف  أن حتجــم عــن أي مشــاركة غــري الئقــةاإلنســان و
منـــع يف مســـامهة مباشـــرة  وبـــذلك تســـاهمالسياســـية احملليـــة، 

ممثــل شــيلي وأعــرب  .)١٠(يهــاوالتغلــب علنشــوب الصــراعات 
جـب  الرصـد الوا سـلوك ومعـايري   القواعد  وضععن احلاجة إىل 

  .)١١(تطبيقها على الشركات

ــرب    ــثوأعـ ــدة   الممـ ــات املتحـ ــتان والواليـ ــن باكسـ عـ
كوـا  للشركات تـوفري القيـادة مـن خـالل     ميكن  هأناعتقادمها 

سـلوك  قواعد مثل اعتماد مدونات على املواطنة الصاحلة أمثلة 
مـــدونات دوليـــة طوعيـــة ملشـــاركة يف اللشـــركات أو اختيـــار 

ــق بســلوك   ــا .)١٢(الشــركاتتتعل ــل الصــني  وق ــي  ل ممث ــه ينبغ إن
التجاريــة أن تلتــزم التزامــا صــارما بقــرارات جملــس  للشــركات 

__________ 

 ٢٢ (شـيلي)؛ و  ٢٠ (اجلزائـر)؛ و  ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  
 ٢٩ (أنغــوال)؛ و ٢٥ (الواليــات املتحــدة)؛ و  ٢٤ (فرنســا)؛ و

(اململكة املتحدة)؛  ٣٣ (االحتاد الروسي)؛ و ٣١ (باكستان)؛ و
  (أملانيا). ٣٨ زيل)؛ و(الربا ٣٦ و

 ٣٣ (شـيلي)؛ و  ٢٠ (الصـني)؛ و  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
  (اململكة املتحدة).

ــفحات    )١٠(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــا)؛ و ١٨املرجـ ــات  ٢٤ (رومانيـ (الواليـ
  (اململكة املتحدة). ٣٣ (االحتاد الروسي)؛ و ٣١ املتحدة)؛ و

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

 ٢٩(الواليـــات املتحـــدة)؛ و    ٢٤ الصـــفحتان املرجـــع نفســـه،     )١٢(  
  (باكستان).

ــلة و   ــة ذات الصـ ــة العامـ ــن واجلمعيـ ــرى  باألمـ ــدونات األخـ املـ
  .)١٣(لقواعد السلوك

ووافق أعضاء الس على احلاجة للبناء على اخلـربات    
املتراكمـــة يف إدارة العوامـــل االقتصـــادية باعتبارهـــا مصـــدرا     

ــثال وللصــراع.  ــن االهتمــام ب فرنســا وبــنن   أعــرب مم تقريــر ع
 .)١٤(العـام  أنشـأه األمـني   ذيالفريق املشترك بـني الوكـاالت الـ   

ــرح ممثــل رومانيــا أن   و ســلط ي اتقريــرالعامــة األمانــة تعــد اقت
 لالقتصـاد الضوء على أمهية األبعـاد اإلقليميـة والعامليـة األوسـع     

ــدول.  صــراعات الالسياســي يف  كــن أن ميواملعاصــرة داخــل ال
ــر علــى االقتصــاد السياســي     ي ركــز جــزء كــبري مــن هــذا التقري

الـيت ميكـن    املرحلـة هـي  تلـك  فبعد الصراع يف فترة ما للتحول 
ملشـــاركة قطـــاع األعمــال فيهـــا دور إجيـــايب قـــوي   أن يكــون 

التــرابط واقتــرح ممثــل شــيلي أن يركــز التقريــر علــى   .)١٥(فعــالً
توصيات بشـأن   وأن يقدم املعقد بني القطاع اخلاص والصراع

منــع نشــوب الصــراعات وإعــادة الــتعمري بعــد انتــهاء الصــراع   
ميكن لس األمن والـس االقتصـادي واالجتمـاعي متابعتـها     

  .)١٦(بغرض التنفيذ يف عمليات السالم يف املستقبل

ــدووجــه    ــاه إىل دور األمــم    العدي مــن املــتكلمني االنتب
ــدويل،     ــااملتحــدة يف رصــد النشــاط التجــاري ال ــري نوين والق غ

لكـي   ان الوقـت قـد يكـون مناسـب    إقانوين. وقال ممثل فرنسـا  ال
يعمد جملس األمـن إىل تنظـيم جـه مـن أجـل مراعـاة العوامـل        
االقتصــادية يف منــاطق الصــراعات وحــاالت األزمــات بإنشــاء   

  .)١٧(آلية تستعني خبرباء مستقلني
__________ 

  .١٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣(  

  (بنن). ٢٨(فرنسا)؛ و  ٢٤ املرجع نفسه، الصفحتان  )١٤(  

  .١٨ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥(  

  .٢٠ املرجع نفسه، الصفحة  )١٦(  

  .٢٤ املرجع نفسه، الصفحة  )١٧(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــتكلمني  و   ــة املـ ــام برحبـــت غالبيـ ــة كيمـــربيل نظـ عمليـ
مسـامهة كـبرية يف احلفـاظ     وصفهاب ات الدوليةإلصدار الشهاد

عــن ممثــل الصــني وأعــرب  .)١٨(نيالــدولي م واألمــنعلــى الســال
يف قطـع الصـلة بـني التجـارة غـري       ة تلـك العمليـة  سامهمل هريتقد

  .)١٩(املسلحةالصراعات املشروعة يف املاس و

احلاجــة إلشــراك أن عــدد مــن أعضــاء جملــس  والحــظ  
ــاطق الصــراع يف   بصــفة خا ملحــةالقطــاع اخلــاص   صــة يف من

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا الـيت  ب واأفريقيا، وأشاد
، التجاريـة  أمهية يئة الظـروف لالسـتثمار واألعمـال   باعترفت 

على أمهية الـدعم الـدويل هلـذه املبـادرة، وال سـيما يف       واوشدد
التنميــــــة القطــــــاع اخلــــــاص يف مــــــن شــــــكل اســــــتثمارات 

  .)٢٠(االقتصادية

ــ   ــادة    والحـ ــة إعـ ــة مرحلـ ــه يف ايـ ــر أنـ ــل اجلزائـ ظ ممثـ
يواجـه اتمـع   ، اتاإلعمار الطارئة للبلدان اخلارجة من صراع

الشـيء الوحيـد   أية استثمارات كبرية وهي الدويل االفتقار إىل 
  .)٢١(الذي ميكن أن يؤدي إىل منو مستدام ودائم

  
__________ 

 ٢٢ (شـيلي)؛ و  ٢٠ (اجلزائـر)؛ و  ١٥ات املرجع نفسه، الصفح  )١٨(  
 ٢٩ (أنغــوال)؛ و ٢٥ (الواليــات املتحــدة)؛ و  ٢٤ (فرنســا)؛ و

(اململكة املتحدة)؛  ٣٣ (االحتاد الروسي)؛ و ٣١ (باكستان)؛ و
  .(الربازيل) ٣٦ و

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

 ٣١ (أنغـوال)؛ و  ٢٥ (اجلزائر)؛ و ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  
  (الربازيل). ٣٦  (اململكة املتحدة)؛ و ٣٣  (االحتاد الروسي)؛ و

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

دور اتمـــــع املـــــدين يف بنـــــاء الســـــالم بعـــــد       -باء 
  الصراع    انتهاء

    التمهيديةاإلجراءات   

املعقـودة يف   ٤٩٩٣ الـيت دارت اجللسـة   داوالتاملـ   

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢

ــاجليف    ــه ٢٢ املعقــــودة يف ٤٩٩٣ ةلســ  حزيران/يونيــ

البنــد املعنــون  ، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه ٢٠٠٤
ــهاء ال    ” ــد انت ــاء الســالم بع ــدين يف بن  .“صــراعدور اتمــع امل

الفلبني) االنتباه إىل رسـالة مؤرخـة   ( ةالرئيس توجهو  
ــا مــن ممثــل الفلــبني، حييــل موجهــة  ٢٠٠٤ حزيران/يونيــه ١

مجيـع  وأدىل ببيانـات   .)٢٢(معلومات أساسـية بشـأن البنـد   ورقة 
أعضــاء الــس وممثلــو أســتراليا وأوغنــدا وأيرلنــدا وبــنغالديش   
وبـريو ومجهوريـة كوريـا والسـنغال وسـرياليون وكنـدا ومصــر       

 .)٢٣(ليابانونيبال وا

ن منـو  إىل أ، سـتهاليل يف بيانـه اال ، أشار األمـني العـام  و  
الشراكة بني األمـم املتحـدة واتمـع املـدين يعـرب عـن احلاجـة،        
يف عصر يتسم باالنـدماج العـاملي وتفكـك الـدول، إىل إسـهام      

ورحـب  هذا األخري يف صنع القرار يف مرحلة ما بعد الصراع. 
غــري رمسيــة مــع اتمــع املــدين،  هعالقاتــوطيــد هــود الــس لتجب

مع تلـك   هلس حوارا أن يعمقنه من الضروري اآلن أورأى 
مـن  وطلـب   قواعد أرسـخ. عالقته على يقيم معها واجلماعات 

ــر    الــس  ــواردة يف تقري ــاً جــدياً للتوصــيات ال ــويل اهتمام أن ي
الفريــق الرفيــع املســتوى املعــين بعالقــات األمــم املتحــدة مــع        

ــر إىل   .)٢٤(يناتمـــع املـــد وأضـــاف أن الـــس ينبغـــي أن ينظـ
__________ 

  )٢٢(  S/2004/442.  

  دعي ممثل جنوب أفريقيا إىل املشاركة ولكنه مل يدلِ ببيان.  )٢٣(  

  .Corr.1 و A/58/817انظر   )٢٤(  
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إســـــهامات اتمـــــع املـــــدين ال كمحاولـــــة الغتصـــــاب دور 
  .)٢٥(احلكومات، بل كطريقة إلضافة نوعية وقيمة إىل قراراته

الــس االقتصــادي واالجتمــاعي أن  ةرئيســ تذكــرو  
يف حـاالت  هامـة  جهـات فاعلـة    هـي املنظمات غـري احلكوميـة   

ــد   و، هااألزمــات ومــا بعــد  نظــراً لعــددها وتنــوع والياــا ال ب
لوكاالت األمم املتحدة التنسيق بينها لكفالة االتسـاق والتـأثري   

قالت إن الـس االقتصـادي واالجتمـاعي    و جلهودها اتمعة.
 ،مــن خــالل هيئاتـه الفرعيــة، مبــا فيهـا جلنــة وضــع املــرأة  يقـيم،  

كيانـــات الاتصـــاالت وثيقـــة مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة و 
ــاخل ــرىاصـ ــة  ة األخـ ــا  واضـــيع اململناقشـ ــيت تتناوهلـ اهليئـــات الـ

ــة  ــة الدولي ــك،   .احلكومي ــى ذل ــا  وعــالوة عل اشــتركت جمموعت
ــاعي االستشــاريتان املخصصــتان     ــس االقتصــادي واالجتم ال

ــا  ــدين يف      -لغيني ــع امل ــات اتم ــع منظم ــدي م بيســاو وبورون
  .)٢٦(جهودها لتعزيز بناء السالم يف هذين البلدين

ــام ملنظمــة   أشــار و   ــني الع ــة إ “كــري”األم ن ىل أالدولي
يف جهـود حفـظ السـالم وتسـوية الصـراعات      الرئيسي الدرس 

هو تداعي كـثري مـن اجلهـود املبذولـة مـن أجـل السـالم نتيجـة         
نشـوب صــراعات حمليــة. وملنــع تلـك الصــراعات مــن تقــويض   
اتفاقات السالم الوطنية، يتعني على واليات حفـظ السـالم أن   

وراء بـــؤرة اهتمامهـــا التقليديـــة علـــى الصـــعيد  اتتطلـــع إىل مـــ
علـى   وحث الـس الوطين لتصل إىل صميم اتمعات احمللية. 

أن يثبت زعامته بإصدار بيان رئاسي قوي يعـرب عـن التزامـه    
بإشــــراك ممثلــــي اتمــــع املــــدين يف كــــل مراحــــل عمليــــات  

  .)٢٧(السالم
__________ 

  )٢٥(  S/PV.4993 ٤ و ٣، الصفحتان.  

  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦(  

  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧(  

 االنتقاليــةوأكــد نائــب رئــيس املركــز الــدويل للعدالــة    
ــدين بشــكل مباشــر إىل      ضــرورة ــع امل ــات اتم وصــول منظم

وإمنـا أيضـا حيثمـا يـذهب     ليس فقط يف نيويـورك   جملس األمن
، وأعـرب  الس يف بعثـة إىل البلـدان الـيت انتـهى الصـراع فيهـا      

املعـين  عن دعمه القـوي لتوصـيات فريـق الشخصـيات البـارزة      
ضـرورة  كـد  وأبالعالقات بـني األمـم املتحـدة واتمـع املـدين.      

ــر انفتاحــا     أن تكــون ــاء الســالم أكث ــات ووكــاالت بن  إزاءبعث
  .)٢٨(احمللية ةاملدني ومشاركة اتمعاتمشورة 

علـى  أعضـاء الـس،   مـن فـيهم   واتفق املتكلمون، مبـا     
تطلــب تأن معظــم الصــراعات املعاصــرة معقــدة يف طبيعتــها، و 

ــة ومت  ــؤدي فيهــا  اســتجابة متكامل را اتمــع املــدين دو ســقة، ي
 ادورفقـط  ال يـؤدي  أن اتمـع املـدين    وارتـأوا متزايد األمهية. 

ــانية   ــة اإلنسـ ــوفري اإلغاثـ ــة  يف تـ ــاحلة الوطنيـ ــدعوة إىل املصـ والـ
األسـباب اجلذريـة   يف التعرف علـى  ميكن أيضا أن يساهم  وإمنا

ــاللصــراع وفهم ــا. و ه ــر ال  التصــدي هل ــعدويف حــني أق ــن ي د م
منظمـات اتمـع املـدين،     الذي تؤديهاملتكلمني بالدور احلاسم 

ــى      ــة، عل ــة والعاملي ــة احمللي ــك املنظمــات غــري احلكومي مبــا يف ذل
مشــاركتها إىل أيضــا فــإم دعــوا الصــعيدين الــوطين واحمللــي،  

تقريـر فريـق   برحب معظـم املـتكلمني   واإلقليمي.  الصعيدعلى 
ــارزة،   ــواالشخصــيات الب ــى  واتفق ــع   أعل ــاون م ن حتســني التع
ــو ضــ   ــدين ه ــع امل ــي   بالنســبة رورة اتم ــم املتحــدة، وينبغ لألم

ســتدامة اجلعــل أنشــطة بنــاء الســالم أكثــر إنتاجيــة و      تعزيــزه
  ة من حيث التكلفة.  يوفعال

د مـــن املـــتكلمني علـــى أن املســـؤولية    يـــعدالوأكـــد   
أن تتحملـها األمـم    جيـب  الصراعبعد الرئيسية إلعادة اإلعمار 

احلكومــات املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى و
ــة.  ــا املعني ــدين،   أم ــع امل ــدعم مــن  فينبغــي منظمــات اتم أن ت

__________ 

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨(  
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الدور املركزي لألمم املتحدة وتعزز التنسـيق والتعـاون    اجانبه
ن منظمــات اتمــع إوقــال ممثــل الصـني   ا.وكاالـ خمتلــف مـع  

شـأا  سترشـد مببـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة،      تاملدين ينبغي أن 
املطلـوب  أكـد ممثـل مصـر أن    و ،)٢٩(يف ذلـك شـأن احلكومـات   

يف املرحلــة القادمــة هــو بلــورة معــايري وقواعــد وآليــات متفــق    
عليهـا لتحديــد نطـاق وطبيعــة مهـام وأدوار ومســؤوليات كــل    

  .)٣٠(من الشركاء

لحفــاظ علــى لالعديــد مــن املــتكلمني أنــه  وكــان رأي   
عـن   هاتمـع املـدين، مـن املهـم احتـرام اسـتقالل       قوة مسامهات

احتــرام مبــدأ ســيادة الــدول وعــدم التــدخل يف   احلكومــة، مــع 
ــة. والحــــظ ممثــــل الواليــــات املتحــــدة أن    الشــــؤون الداخليــ

ميكــن أن تزدهــر إال يف اتمعــات  ال منظمــات اتمــع املــدين  
ؤسسـات  املطبق احلكـم الرشـيد وسـيادة القـانون؛ حيـث      تاليت 

وحيـث  معتـرف ـا؛    السياسـية واملدنيـة  احلقـوق  دنية قويـة و امل
حقـــوق وحيـــث ، مضـــمونة كة يف العمليـــة االنتخابيـــةاملشـــار

  .)٣١(مقبولةاإلنسان وحرية التعبري 

العديد من املتكلمني على كيفية متكـني اتمـع   وركز   
صــبح شــريكا أكثــر نشــاطا يف بنــاء الســالم، وعمومــا  ياملــدين ل

على ضرورة تعزيز التواصل، ال سيما من خـالل تعزيـز    وااتفق
لــس واملعلومــاتاتــدفق  لتحقيــقتمــع املــدين، احلــوار بــني ا 

ــق     يف االجتــاهني ــتكلمني توصــيات الفري ــن امل ــد م ــد العدي . وأي
والزيـارات امليدانيـة   بشأن حتسني االسـتفادة مـن االجتماعـات    

__________ 

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

  )٣٠(  S/PV.4993 (Resumption 1)٦فحة ، الص.  

  )٣١(  S/PV.4993 ٢٢، الصفحة.  

د مـن املـتكلمني أيضـا علـى     يـ عدالأكـد  و .)٣٢(وفقا لصيغة آريـا 
جلعـل   امنظمات اتمـع املـدين ومسـاعد    ضرورة تعزيز قدرة

  ني.وفعال نيحقيقيعناصر الفاعلة شركاء التلك 

ــس     و   ــى دور جمل ــا عل ــق املتكلمــون عموم يف حــني اتف
األمــن يف تعزيــز التعــاون بــني اتمــع املــدين واألمــم املتحــدة،    
أكد ممثل بنغالديش أن الس االقتصـادي واالجتمـاعي جيـب    
أن يكون املؤسسـة الرائـدة يف إشـراك منظمـات اتمـع املـدين       

مـن خـالل آلياتـه    يات بناء السالم بعـد الصـراع   توصوضع يف 
التشاورية وجلانه الفرعية وأفرقته االستشارية املخصصة املعنيـة  

وأعـرب ممثـل نيبـال عـن      .)٣٣(بالبلدان اخلارجة من الصـراعات 
الس بانسجام مع أجهزة ووكـاالت األمـم   يعمل أمله يف أن 

 يت، الـ املتحدة األخـرى، مثـل الـس االقتصـادي واالجتمـاعي     
ــا ــ هلـ ــا اتواليـ ــة،   يف صواختصـ ــال التنميـ ــب جمـ ال أن يغتصـ

  .)٣٤(أدوارها
  

ــع نشــوب الصــراعات     - جــيم ــدين يف من ــع امل دور اتم
  وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية

  
  اإلجراءات األولية  

  
 ،٥٢٦٤رئيس يف اجللسـة  الـ البيان الـذي أدىل بـه     

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠املعقودة يف 
  

ــ   ــبتمرب  ٢٠، املعقــــودة يف ٥٢٦٤ة يف اجللســ أيلول/ســ
ــن يف ٢٠٠٥ ــس األم ــون    ، أدرج جمل ــد املعن ــه البن جــدول أعمال

دور اتمـــع املـــدين يف منـــع نشـــوب الصـــراعات وتســـوية      ”
__________ 

ــفحات    )٣٢(   ــه، الصــ ــع نفســ ــا)؛ و ١٣املرجــ ــة  ١٦ (فرنســ (اململكــ
 S/PV.4993 (أملانيـــا)؛ و  ٣٥ (الصــــني) و ٢٩ املتحـــدة)؛ و 

(Resumption1)(كندا). ١٩  (بريو)؛ و ٨ ، الصفحتان  

  )٣٣(  S/PV.4993 (Resumption1) ١٤، الصفحة.  

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
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. ووجه الرئيس (الفلـبني) االنتبـاه   “املنازعات بالوسائل السلمية
موجهــة مــن ممثــل  ٢٠٠٥ أيلول/ســبتمرب ٧إىل رســالة مؤرخــة 

)٣٥(املناقشةيل ا ورقة مفاهيمية لالسترشاد ا يف الفلبني، حي
.  

ــرية      ــوارد البشـ ــاعد إلدارة املـ ــام املسـ ــني العـ وأدىل األمـ
ــد ذلـــك إىل     ــتمع الـــس بعـ ــام. واسـ ــني العـ ــم األمـ ــان باسـ ببيـ

ــع نشــوب    مــنإحاطــات  ــذي للمركــز األورويب ملن املــدير التنفي
قــة الصــراعات؛ ورئــيس حلقــة جامعــة كولومبيــا الدراســية املتعل

بتســوية الصــراعات، ومنســق شــبكة جامعــة كولومبيــا لتســوية   
ــي    ــز األفريقـ ــذي للمركـ ــدير التنفيـ ــراعات؛ واملؤســـس واملـ الصـ
للتسوية البناءة للمنازعات. وأدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس    

)٣٦(وسلوفاكيا، وكندا ،وممثلو بريو، وسويسرا
.  

ــا       ــام املســاعد للشــؤون السياســية بيان ــال األمــني الع وت
اتمــع املــدين يف منــع    ألمــني العــام يشــدد علــى أمهيــة دور    ل

نشـوب الرتاعــات. وأشــار إىل أنـه يــتعني علــى كـل مــن األمــم    
املتحدة واملنظمات اإلقليمية االستفادة ممـا يتيحـه جمتمـع مـدين     
قوي مـن مزايـا نسـبية تتمثـل خباصـة يف وجـود وخـربة حملـيني         

ــار إىل أن للمجتمـــ   ــع. وأشـ ــى أرض الواقـ ــويني علـ ــدين قـ ع املـ
حتديد التهديدات ودواعي القلـق اجلديـدة بأسـرع     القدرة على

غـىن عـن اتمـع     مما ميكن ملنظومة األمـم املتحـدة، وإىل أنـه ال   
التفاعــل بــني ” ، و“املســار الثــاين”املــدين لتحقيــق دبلوماســية 

لوماســية الــيت كــثريا مــا شــكلت جــزءا  ب، وهــي الد“الشــعوب
ــق   ال ــات حتقي املصــاحلة السياســية بعــد   يتجــزأ مــن جنــاح عملي

انتهاء الصراع. مث إن بإمكان منظمات اتمع املـدين الوصـول   
__________ 

  )٣٥(  S/2005/594. 

ــ  )٣٦(   ــريو والــ ل مثّ ــها ب  ،دامنرك وســلوفاكيا وسويســرا وزراء خارجيت
ــة  ومثَّــ ــة للشــؤون العاملي ــر الدول ــا وزي ــة ومثَّــ، ل روماني ل مجهوري

ــا  ــدة نائـــب وزيرهـ ــا املتحـ ــاون لشـــؤون ال ترتانيـ ــة والتعـ خلارجيـ
 الدويل. وتكلم ممثل اململكة املتحدة باسم االحتاد األورويب.

تســتطيع احلكومــات الوصــول إليهــا،     أطــراف ال ميــدانيا إىل
إضافة إىل أن بإمكاـا أن تكمـل العمـل الـذي تقـوم بـه األمـم        
املتحــدة، وذلــك مــن خــالل مــا تقدمــه مــن حتلــيالت قيمــة         

يـدان. ومضـى يقـول إن منظمـات     امليف وجودها  تستمدها من
ــام يف       ــدور هـ ــباب، بـ ــذه األسـ ــطلع، هلـ ــدين ستضـ ــع املـ اتمـ
املداوالت املتعلقة بإنشاء جلنة بناء السالم. وحـث احلكومـات   
واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات اإلقليمية واتمـع املـدين   
على العمل معا كشركاء من أجل حتسني فعالية اسـتراتيجيات  

  .)٣٧(الصراعات وبناء السالم منع نشوب

وسلط املدير التنفيذي للمركـز األورويب ملنـع نشـوب      
الصــراعات الضــوء علــى ضــرورة إقامــة شــراكة بــني األمــم        
املتحــدة واتمــع املــدين. ودعــا إىل إحــداث حتــول أساســي يف  

لـرد  ”الصراعات، أي االنتقال من ختصيص موارد  التعامل مع
ــع ”ختصــيص مــوارد   بعــد نشــوب الصــراعات إىل  “الفعــل ملن
. وطرح عدة مقترحات للتوصل إىل ج ملنـع نشـوا   “نشوا

ــع      ــة واتمـ ــات اإلقليميـ ــه املنظمـ ــاهم فيـ ــقا وتسـ ــون متسـ يكـ
  .)٣٨(املدين

عرض رئيس حلقة جامعة كولومبيا الدراسية املتعلقـة  و  
ــة       ــات جبامع بتســوية الصــراعات ومنســق شــبكة تســوية املنازع

ــا منظــور املراكــز   ــذا املوضــوع يف   كولومبي ــة بشــأن ه األكادميي
إطار مسامهة اتمع املدين يف منـع نشـوب الصـراعات وتسـوية     

ــادوســلط الضــوء علــى األ فاملنازعــات بــالطرق الســلمية.   يتر ال
املؤسســات األكادمييـــة يف منــع نشــوب الصـــراعات     اتقــوم ــ  

ملــام إوأضـاف قـائال إن األمــر يتعلـق هنــا مبسـامهة تنطــوي علـى      
اجلامعات كثريا ما تسـتفيد   ربة به. وقال أيضا إنباملوضوع وخ

 لتتــبىن ســعيا إنســانيا يتجــاوز معوقــات     مــن اســتقالهلا الــذايت    
__________ 

  )٣٧(  S/PV.5264  ٣الصفحة. 

 .٤ الصفحةاملرجع نفسه،   )٣٨(  
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، وهو يأمل أن يواصـل جملـس األمـن حتليـه     املؤسسيةالسياسات 
)٣٩(األكادميي على التعلم االنفتاحبروح 

.  

ــذي للمركــز األفريقــي       ــدير التنفي ــاول املؤســس وامل وتن

املســائل املتعلقــة بــاتمع   زاعات عــددا مــنـللنــ للتســوية البنــاءة

أكد جمـددا أمهيـة إقامـة شـراكات بـني الـدول واتمـع        فاملدين، 

املـــدين والقطـــاع اخلـــاص لتســـوية الصـــراعات ومنـــع نشـــوا.  

خـارج  ينبغي أن يبقـى  اتمع املدين أن وأعرب عن رأي مفاده 

رعيته اهلياكــل الرمسيــة لألمــم املتحــدة ألنــه يســتمد قوتــه وشــ       

  .)٤٠(استقالليته ومرونته من

الس علـى أن املسـؤولية األساسـية    يف وشدد أعضاء   
علـــى عـــاتق احلكومـــات  عـــن منـــع نشـــوب الصـــراعات تقـــع

الوطنية، ولكنهم اتفقوا على ما لدور اتمـع املـدين مـن أمهيـة     
تعزيز منع نشوب الصراعات وتسـوية املنازعـات بالوسـائل     يف

السادس مـن امليثـاق. وحثـوا األمـم      فصلال شيا معاالسلمية، مت
املتحدة واتمع الدويل علـى دعـم اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل      
منع نشوب الصراعات واملساعدة على بنـاء القـدرات الوطنيـة    
يف هذا اـال. وأشـار متكلمـون إىل أن مـا مييـز اتمـع املـدين        

 امتالكـه ملعــارف هـو  الـذي يـؤدي مهامـه علـى النحــو السـليم      
متخصصة وقدرات وخربات وصـالت مـع األوسـاط املناصـرة     

األطراف الفاعلة احملليـة. وأكـد أعضـاء     نفوذ لدىلالرئيسية، و
الس أيضا على الدور الذي ميكن أن تؤديه هـذه اجلهـات   يف 

الفاعلة يف مد جسور احلـوار بـني أطـراف الصـراع، ويف اختـاذ      
  تدابري أخرى لبناء الثقة بينها.

مــتكلمني عــن وجهــات نظــرهم بشــأن  وأعــرب عــدة   
حيســن مشــاركة اتمــع   الطريقــة الــيت ميكــن ــا للمجلــس أن 

__________ 

 .٧-٥ الصفحات املرجع نفسه،  )٣٩(  

 .٩-٧ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٤٠(  

ذلك بلجنــة بنــاء لــاملــدين يف حــل الصــراعات، وضــربوا مثــاال  
حيث وصفوها بأـا أداة قيمـة للتفاعـل     ،السالم املنشأة حديثا

الوفـود تأييـده لتقريـر فريـق      . وأكد بعـض )٤١(مع اتمع املدين
لبارزة املعين بالعالقات مع اتمـع املـدين واألمـم    الشخصيات ا

بأنــه وســيلة كفيلــة بتحســني   معــربني عــن اعتقــادهماملتحــدة، 
شــراك اتمــع املــدين يف مجيــع األعمــال الــيت تقــوم ــا األمــم   إ

  .)٤٢(املتحدة

صــيغة عقــد اجتماعــات حســب  عــدة وفــود  توأيــد  
ملــدين ألــا آليــة مناســبة للتشـاور مــع اتمــع ا  اآريـا، باعتبارهــ 

 توفر للمجلس معلومات مستقلة املصـادر بشـأن احلـاالت الـيت    
ــدان    ميكــن أن ــن البل ــد م ــزع اســتقرار بل ــل  )٤٣(تزع ــال ممث . وق

ــى     ــات القائمــة عل ــا املتحــدة إن العالق ــة ترتاني صــيغة ”مجهوري
ــا ــر وتكـــون    “آريـ ــرارات أكثـ ــاذ قـ ــتمكن الـــس مـــن اختـ سـ

رجنــتني أن يف حـني أكــد ممثـل األ   )٤٤(مدروسـة بصـورة أفضــل  
ــيغة    ــك الصـ ــتخدام تلـ ــواتر اسـ ــدور   ”تـ ــك الـ ــال شـ ــيعزز بـ سـ

  .)٤٥(“للمجلس  الوقائي
__________ 

   والصـــفحتان(الـــدامنرك)،  ١٠-٩الصـــفحتان  املرجـــع نفســـه،   )٤١(  

والصفحتان (سويسرا)؛  ٢٠-١٩ والصفحتان(بريو)؛  ١٨-١٧
(الربازيــل)؛  ٢٥-٢٤والصـفحتان  (اململكـة املتحــدة)؛   ٢٢-٢٠

 (األرجنتني). ٢٦الصفحة و

ــه،    )٤٢(   ــع نفســ ــفحات املرجــ ــدة)؛   ٢٢-٢٠الصــ ــة املتحــ (اململكــ
(األرجنـتني)؛   ٢٧-٢٦ والصـفحتان (الربازيل)؛  ٢٥والصفحة 

 (اجلزائر). ٣٢الصفحة و ؛(اليابان) ٢٩-٢٨ والصفحتان

 والصـــفحتان(اليونـــان)؛  ١٤-١٢ الصـــفحاتاملرجـــع نفســـه،   )٤٣(  

 ٢٢-٢٠ والصـــفحات(مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة)؛  ١٥-١٤
والصــفحتان (بــنن)؛  ٢٤-٢٢ والصــفحتان(اململكــة املتحــدة)؛ 

ــان)؛  ٢٩-٢٨ ــفحات(اليابــــــ ــا)؛  ٣١-٣٠ والصــــــ (فرنســــــ
 دا).(كن ٣٨-٣٦ والصفحات(اجلزائر)؛  ٣٢ والصفحات

 .٢٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )٤٤(  

 .٢٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )٤٥(  
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رت وفــود أيضــا مســألة إشــراك اتمــع املــدين يف أثــاو  
ــان فقــد رأىتســوية الصــراعات ومنــع نشــوا.    أن ممثــل اليون

قدرات اتمع املدين، وال سيما اجلهات الفاعلة احمللية ضـعيفة  
ضروري زيادة وحتسني التنسيق والتعـاون  نسبيا، وبالتايل من ال

ــة ودون    ــات اإلقليميـــ ــع املنظمـــ ــدة، ومـــ ــم املتحـــ ــع األمـــ مـــ
فــم اتمــع  م. وذكــر ممثــل بــريو أنــه عنــدما يكمــ )٤٦(اإلقليميــة

مـآزق املواجهــة  ”املـدين، فقـد ينتـهي بـه األمـر إىل الوقـوع يف       
التسـبب يف متزيـق    ، اليت تفضـي إىل العنـف مـع   “واالستقطاب

، كـذلك .)٤٧(جتماعي الـذي ميثلـه والـذي يعمـل فيـه     النسيج اال
سلط ممثل فرنسـا الضـوء علـى خطـر أن يصـبح اتمـع املـدين        

. وحـث ممثـل الواليـات    )٤٨(“ناقال للعنف والعمل اإلجرامي”
املتحدة األمم املتحدة علـى أن تسـاعد البلـدان علـى أن حتكـم      
نفســـها بنفســـها، وذلـــك بالتشـــجيع علـــى إنشـــاء مؤسســـات 

  .)٤٩(حرة
__________ 

 .١٣ الصفحةاملرجع نفسه،   )٤٦(  

 .١٤ الصفحةاملرجع نفسه،   )٤٧(  

 .٢٤ الصفحةاملرجع نفسه،   )٤٨(  

 .٢٦ الصفحةاملرجع نفسه،   )٤٩(  

يف  يف اية املناقشة، أدىل الرئيس ببيان باسم الـس، و  

)٥٠(أنه الس فيه مجلة ما أورده
:  

ــع نشــوب        ــى احلاجــة إىل اعتمــاد اســتراتيجية شــاملة ملن شــدد عل
  الصراعات وتسوية املنازعات بالطرق السلمية؛

كرر تأكيد احلاجة إىل أن تستند هذه االسـتراتيجية إىل التعـاون   و  
ــات و  ــع احلكومـ ــن    مـ ــال عـ ــة، فضـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ املنظمـ

  منظمات اتمع املدين؛

ــرز املســامهات الــيت ميكــن أن يقــدمها اتمــع املــدين املفعــم       و   أب
ــوع يف  ــة واملتن ــع باحليوي ــالطرق    من الصــراعات، ويف تســوية املنازعــات ب

 أن اتمــع املــدين اجليــد األداء يتمتــع مبيــزة املعرفــة   أشــار إىلالســلمية؛ و
املتخصصــــة والقــــدرات واخلــــربات والــــروابط مــــع مجــــاهري النــــاخبني 

  الرئيسيني، ولديه تأثري لدى األطراف الفاعلة احمللية؛

أن بإمكان اتمع املدين الـذي يتسـم بـالقوة والشـامل      وأشار إىل  
جلميع الفئات توفري القيادة احمللية، واملساعدة على تشـكيل الـرأي العـام،    

ــني   ــة املتصــارعة واإلســهام يف هــذه     وتيســري املصــاحلة ب  اتمعــات احمللي
  املصاحلة؛

[أعلن أن ذلك] سـيعزز عالقتـه مـع اتمـع املـدين،      و   
ــد     ــها، عنـ ــور منـ ــة أمـ ــالل مجلـ ــن خـ ــتخدام   مـ ــاء، اسـ االقتضـ

ــد  جتماعــاتالا ــيت تعق ــا ب” ال ــات   “صــيغة آري ــد اجتماع وعق
منظمــات اتمــع املــدين احملليــة خــالل البعثــات املوفــدة        مــع
  الس.  من

__________ 

  )٥٠(  S/PRST/2005/42.  
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  البنود املتعلقة بعدم االنتشار - ٤٦

  
  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل - ألف

  اإلجراءات األولية  

ه جملــــس ) الــــذي اختــــذ٢٠٠٤( ١٥٤٠القــــرار   

املعقــــــــــــودة  ٤٩٥٦يف اجللســــــــــــة  األمــــــــــــن

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل   ٢٨  يف
  

ــان/أبريل  ٢٢، املعقــــودة يف ٤٩٥٦يف اجللســــة    نيســ
ــس األمــن وممثلــو      ، أدىل ب)١(٢٠٠٤ ــات مجيــع أعضــاء جمل بيان

ــتني ــتراليا، واألردن، ،األرجنــــ ــرائيل، وأســــ ــا، وإســــ  وألبانيــــ

 باسـم ( وأيرلنـدا  ،)اإلسـالمية  - مجهورية( وإيران وإندونيسيا،

مهوريـة  واجل وتايلند، وبيالروس، وبريو، ،)٢()األورويب االحتاد
 أفريقيــــا، وجنــــوب كوريــــا، ومجهوريــــة ،العربيــــة الســــورية

ــنغا ــويد، فورة،وســـــ ــرا، والســـــ ــتان، وسويســـــ  وطاجيكســـــ

ــتان، ــدا، وكازاخســـ ــا، وكنـــ ــت، وكوبـــ ــان، والكويـــ  ولبنـــ

 ومصـر،  ،)االحنيـاز  عـدم  حركـة  باسم( وماليزيا وليختنشتاين،

 ونيجرييـا،  ونيبـال،  والنمسـا،  والنـرويج،  وناميبيا، واملكسيك،

  .واليابان واهلند، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا،
__________ 

 للحصول على مزيـد مـن املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت جـرت         )١(  
يف هــذه اجللســة، انظــر الفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء األول،       

من امليثاق؛ والفصـل احلـادي    ٣٩الفرع باء، يف ما يتعلق باملادة 
؛ ٤٢عشـــر، اجلـــزء الرابـــع، الفـــرع بـــاء، يف مـــا يتعلـــق باملـــادة  
، ١٣والفصــل الثــاين عشــر، اجلــزء الثــاين، الفــرع ألــف، احلالــة   

ين عشــر، اجلــزء الثــاين،  ؛ والفصــل الثــا٤٢مــا يتعلــق باملــادة   يف
 .٢٥، يف ما يتعلق باملادة ١٨الفرع باء، احلالة 

إســتونيا، وألبانيــا، وأيســلندا، وبلغاريــا، والبوســنة واهلرســك،        )٢(  
ــة مقــدونيا    ــة التشــيكية، ومجهوري ــا، واجلمهوري وبولنــدا، وتركي
اليوغوســـالفيا الســـابقة، ورومانيـــا، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا،     

ســــود، وقــــربص، وكرواتيــــا، والتفيــــا،  وصــــربيا، واجلبــــل األ
 وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا.

أن احتيــاز أطــراف فاعلــة غــري املــتكلمني بــ غالبيــة وأقــر  
دول أسلحة دمار شامل يشـكل ديـدا خطـريا للسـالم واألمـن      
الدوليني، وأشـاروا إىل أن نظـم عـدم االنتشـار ال تعـاجل املسـألة       
املتعلقة بالسبل الكفيلة مبنـع حصـول هـذه األطـراف علـى تلـك       
ــى      ــروض عل ــرار املع ــاقش متكلمــون مشــروع الق األســلحة. ون

الدول إىل مجلة أمور منها اختاذ تـدابري فعالـة   الس الذي يدعو 
ووضع ضوابط داخلية ملنـع انتشـار األسـلحة ووسـائل إيصـاهلا،      

مســاعدة أطـــراف غـــري دول علـــى   وكــذلك منـــع الـــدول مـــن 
إذا  احتياز أسلحة دمار شامل. وتساءل عـدد مـن املمـثلني عمـا    

الضــروري اعتمــاد مشــروع القــرار مبوجــب الفصــل    كــان مــن
ثاق األمم املتحدة، وأثاروا مسـائل تتعلـق بالطـابع    السابع من مي

. وقـال ممثـل الربازيـل،    )٣(امللزم لإلجراءات الـيت يتخـذها الـس   
عـل مجيـع قـرارات جملـس األمـن      جت ٢٥يف مجلة أمور، إن املـادة  

. وأشـار  )٤(الضروري استخدام الفصل السـابع  غري ملزمة، ومن
 امليثـــاق الســـابع مـــن الفصـــل خطـــر اســـتخدام ممثـــل مصـــر إىل

ــن  خبصــوص مشــاكل   ــة ع ــيطرةخارج ــدول األعضــاء  س . )٥(ال
الفصــل الســابع   اللجــوء إىل وشــددت وفــود أخــرى علــى أن   

ــزم  ســي ــه املل ــرار وطابع ــورة الق )٦(ؤكد خط
ــن   .  ــدد م ــاقش ع ون

__________ 

  )٣(  S/PV.4950 (اجلزائـــر)؛  ٥(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٤، الصـــفحة
ــتان)؛ و  ١٧والصــــفحة  ــتئناف  S/PV.4950(باكســ )، ١(االســ

(ماليزيــا، باســم حركــة عــدم االحنيــاز)؛ والصــفحة    ٣الصــفحة 
  (نيبال). ١٧

  )٤(  S/PV.4950 (اجلزائـــر)؛  ٥(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ٤، الصـــفحة
(ماليزيـــــــا)؛  ٤والصـــــــفحة )، ١(االســـــــتئناف  S/PV.4950 و

  (األردن). ١٣الصفحة 

  )٥(  S/PV.4950  االستئناف)٢)، الصفحة ١. 

  )٦(  S/PV.4950 ــفحة ــفحتان   ٨، الصـــ ــبانيا)؛ والصـــ  ١٠و  ٩(إســـ
ــا)؛ والصـــفحة  ــيلي)؛ والصـــفحة  ١٢(فرنسـ ــة  ١٣(شـ (اململكـ

 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1177/1582 11-02856 
 

ــود أيضــا مــا   ــود إىل جملــس األمــن أن يصــف      إذا الوف كــان يع
اإلجـــراءات التشـــريعية الواجـــب اختاذهـــا، ومســـألة الســـلطة      

جملــس األمــن  يعية لــس األمــن، حيــث قــال بعضــهم إن التشــر
، وشـــدد آخـــرون علـــى أن )٧(واليتـــه ةيتجـــاوز يف هـــذه احلالـــ

انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل يقــع متامــا ضــمن واليــة جملــس   
ــالم     ــحا للســـ ــدا واضـــ ــكل ديـــ ــارها يشـــ ــن ألن انتشـــ األمـــ

  .)٨(الدوليني  واألمن

وع وقال عدد من املمثلني إنـه ينبغـي أال يقـوض مشـر      
القرار، يف حالة اعتماده، املعاهدات املتعـددة األطـراف احلاليـة    

ــامل   ــدمار الشـ ــلحة الـ ــة بأسـ ــا رأ)٩(املتعلقـ ــون  ى، بينمـ متكلمـ
. واقتـرح عـدد مـن    )١٠(آخرون أن مثل هـذا التنـازع غـري وارد   

اإلشارات إىل نزع السـالح، مبـا     منرباملتكلمني إيراد عدد أك
__________ 

 ٢٥(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٢٠صــفحة املتحــدة)؛ وال
 (نيوزيلندا).

ــر)؛ والصــفحة  ٥املرجــع نفســه، الصــفحة    )٧(   (اهلنــد)؛  ٢٨(اجلزائ
 S/PV.4950 )؛ وإيــــران اإلســــالمية (مجهوريــــة ٣٩والصــــفحة 

ــتئناف  ــفحة ١(االســـ ــفحة   ١٧)، الصـــ ــال)؛ والصـــ  ١٨(نيبـــ
 (نيجرييا).

  )٨(  S/PV.4950 (أنغـوال)؛ و   ١١، الصفحةS/PV.4950   االسـتئناف)
 (أستراليا). ٨)، الصفحة ١

  )٩(  S/PV.4950 ــا)؛ و  ٢٢، الصــفحة (االســتئناف  S/PV.4950(أملاني
 ١٤(بــــــيالروس والنــــــرويج)؛ والصــــــفحة  ٧)، الصـــــفحة  ١

 (طاجيكستان). ١٩(ليختنشتاين)؛ والصفحة 

  )١٠(  S/PV.4950 ــيلي)؛  ١٢(الفلـــبني)؛ والصـــفحة  ٢، الصـــفحة (شـ
ــا)؛  ١٦ملكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  (امل ١٣والصــفحة  (روماني
(الواليــات  ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة    ١٩والصــفحة 

(االســتئناف  S/PV.4950 (أيرلنــدا)؛ و ٣٢املتحــدة)؛ والصــفحة 
 (ألبانيا). ٢٠(أستراليا)؛ والصفحة  ٨)، الصفحة ١

شـارت وفــود أخــرى  . وأ)١١(يف ذلـك يف نــص مشـروع القــرار  
  .)١٢(إىل أن هذه اإلشارات رمبا تفرغ النص من مضمونه

وأيـــده فيمـــا ذهـــب إليـــه ممـــثال  ،وقـــال ممثـــل الفلـــبني  
التفاصـيل بشـأن واليـة     إنـه يطلـب املزيـد مـن     ،الربازيل ومصر

 قـال . و)١٣(اللجنة املقرر إنشاؤها لرصد تنفيـذ مشـروع القـرار   
لـس لـيس ضـروريا،    ن إنشـاء جلنـة تابعـة للمج   إممثل باكسـتان  

املستقبل لتحـل حمـل دور نظـم     وشدد على أا قد تستخدم يف
. وعلـى النقـيض   )١٤(“للتحرش بالبلـدان ” املعاهدات القائمة و

متكلمون آخرون أنه ينبغي منح اللجنـة واليـة    ىمن ذلك، رأ
  .)١٦(أو وقتا كافيا لتحقيق أهدافها )١٥(مدا سنتان

يتضــمن عــددا عــدة ممــثلني أن مشــروع القــرار   ىورأ  
مــن املفــاهيم غــري الدقيقــة علــى النحــو الكــايف، وطلبــوا مــدهم  
بتوضيحات بشأن تعريف ما هو املقصود من مصطلحات من 

__________ 

  )١١(  S/PV.4950 ــفحة ــفحة   ٢٢، الصـ ــا)؛ والصـ ــوب  ٢٧(أملانيـ (جنـ
 (مجهوريـة  ٣٩(إندونيسيا)؛ والصـفحة   ٣٨صفحة أفريقيا)؛ وال

ــران اإلســالمية  ٣)، الصــفحة ١(االســتئناف  S/PV.4950)؛ و إي
ــفحتان  ــا)؛ والصـــ ــفحة  ٨و  ٧(ماليزيـــ ــرويج)؛ والصـــ  ٩(النـــ

 ١٣(النمســــا)؛ والصــــفحة   ١٢(كازاخســــتان)؛ والصــــفحة  
 ١٨(لبنان وليختنشـتاين)؛ والصـفحة    ١٤(األردن)؛ والصفحة 

 (تايلند). ٢٢فحة (نيجرييا)؛ والص

  )١٢(  S/PV.4950 ــفحة ــفحة   ٨، الصـ ــبانيا)؛ والصـ ــة  ١٣(إسـ (اململكـ
 املتحدة).

(الربازيـل)؛   ٤(الفلـبني)؛ والصـفحة    ٢املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٣(  
 (مصر). ٢)، الصفحة ١(االستئناف  S/PV.4950 و

  )١٤(  S/PV.4950 ١٩، الصفحة. 

 ٢٢)؛ والصــفحة (اململكــة املتحــدة ٣ املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٥(  
 (أيرلندا). ٣٢(أملانيا)؛ والصفحة 

ــفحة   )١٦(   ــه، الصـــــ ــع نفســـــ ــدا)؛  ٢٤ املرجـــــ  S/PV.4950 و(كنـــــ
ــتئناف ــفحة١ (االســـــ ــفحة   ٧ )، الصـــــ ــرويج)؛ والصـــــ (النـــــ

 (تايلند).  ٢٢
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. وقـال ممثـل   )١٧(“مواد ذات صـلة ” و “وسائل إيصال”قبيل 
مجهوريــة إيــران اإلســالمية إن مشــروع القــرار يتضــمن بعــض   

كافيــة  رجـة واضــحة بد املفـاهيم والتعـاريف الــيت هـي إمــا غـري    
ــا ــع  ال وإمـ ــى مـ ــواردة يف   تتماشـ ــاريف الـ ــطلحات والتعـ املصـ

الصكوك الدولية احلالية املتعلقة باألسلحة النووية والبيولوجيـة  
ــاال   ــة. وضــرب مث ــوالكيميائي ــف بكــون ذلك ل وســائل ”تعري

يغفــل اإلشــارة إىل املقــاتلني الــذين ميكنــهم إيصــال   “اإليصــال
  .)١٨(هذه األسلحة

ــة    ــودة يف ، ٤٩٥٦ويف اجللسـ ــان/أبريل  ٢٨املعقـ نيسـ
ووجـه   .)١٩(ات، أدىل معظم أعضاء جملـس األمـن ببيانـ   ٢٠٠٤

 ٢٧الــــرئيس (أملانيــــا) انتبــــاه الــــس إىل رســــالة مؤرخــــة      
يعلـن فيهـا أن    ،)٢٠(موجهة من ممثل اهلند ٢٠٠٤نيسان/أبريل 

قيـد النظـر وتلتـزم    الذي هو حكومة بلده تؤيد مشروع القرار 
مار الشــامل، إضــافة إىل أــا مصــممة مبنــع انتشــار أســلحة الــد

من اخلارج معايري تناقض املصـاحل   على أال تقبل أن توصف هلا
أو الســــيادة الوطنيــــة بشــــأن مســــائل تــــدخل يف اختصــــاص  

  .اهلندي  الربملان

ويف حني رحـب عـدد مـن املمـثلني بالتحسـينات الـيت         
ــروع  ــى املشـ ــلي أدخلـــت علـ ــرارل األصـ ــار بعـــض  )٢١(لقـ ، أشـ

__________ 

  )١٧(  S/PV.4950٣٩(سويســــــــرا)؛ والصــــــــفحة  ٣٥ ، الصــــــــفحة 
العربيـة   (اجلمهوريـة  ٤٢)؛ والصفحة إيران اإلسالمية (مجهورية

ــوريةا ــتئناف  S/PV.4950 و)؛ لســـــ ــفحة١(االســـــ  ٤ )، الصـــــ
 (نيبال). ١٧(لبنان)؛ والصفحة  ١٤(ماليزيا)؛ والصفحة 

  )١٨(  S/PV.4950٤١ ، الصفحة. 

 مل يدل ممثال أنغوال وبنن ببيان.  )١٩(  

  )٢٠(  S/2004/329.  

  )٢١(  S/PV.4956 ،ــفحة ــا)؛  ٢ الصـ ــفحة(فرنسـ ــتان)؛  ٣ الصـ (باكسـ
(اململكـة املتحـدة)؛    ٩ الصـفحة  ؛(االحتـاد الروسـي)   ٧ الصفحة

 (أملانيا). ١٢ الصفحةو

الصــيغة املنقحــة مــن   تتضــمنــم يفضــلون أن املــتكلمني إىل أ
. )٢٢(نص مشروع القرار إشارة أقوى إىل مفهوم نزع السـالح 

ــا عــن أســفه ألنــه مل   يتســن إدخــال إشــارة   وأعــرب ممثــل أملاني
صرحية إىل أمهية التحقق وضـمانات األمـن والترتيبـات األمنيـة     
ــة، وإىل الــدور الريــادي الــذي يــتعني أن يضــطلع بــه        اإلقليمي

  .)٢٣(القرار  األمن بصفة عامة يف سياق هذاجملس 

ــل      ــل الربازي ــاد ممث ــن وأع ــراب ع ــأن ال   اإلع ــاده ب اعتق
الفصــل الســابع مــن  حاجــة إىل وضــع القــرار بأســره يف إطــار   

ــاق ــل باكســتان أن   )٢٤(امليث ــده . وأوضــح ممث ــد بل ــذا   وف ــد ه أي
القرار ألن القرارات امللزمة قانونـا الـيت تتخـذ مبوجـب الفصـل      

أحكامهــا  لعــدم اســتخداميثــاق تقــدم ضــمانات املالســابع مــن 
لفرض التزامـات عـدم االنتشـار النـووي علـى الـدول أو لنقـل        
املسؤولية العامة عن عدم االنتشار ونزع السـالح العـامليني إىل   

  .)٢٥(جملس األمن

وطــرح مشــروع القــرار للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع    
 لــس،ا قــرر بــهلــذي ا، )٢٦()٢٠٠٤( ١٥٤٠بوصــفه القــرار 

متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  :منها ما يليأمور، 

أن متتنع مجيع الدول عن تقدمي أي شكل من أشـكال الـدعم   قرر   
ــة أو     للجهــات غــري التابعــة للــدول الــيت حتــاول اســتحداث أســلحة نووي

ــاهلا، أو   ــائل إيصـ ــة ووسـ ــة أو بيولوجيـ ــلحة   كيميائيـ ــذه األسـ ــاز هـ احتيـ
  امتالكها أو نقلها أو حتويلها أو استعماهلا؛  ل أو صنعها أووالوسائ

أن تقــوم مجيــع الــدول، وفقــا إلجراءاــا الوطنيــة، باعتمــاد  وقــرر   
  مناسبة؛  وإنفاذ قوانني فعالة

__________ 

 (شيلي واجلزائر). ٨ الصفحةاملرجع نفسه،   )٢٢(  

 .١١ الصفحةاملرجع نفسه،   )٢٣(  

 .١١ الصفحةاملرجع نفسه،   )٢٤(  

 .٦-٣ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٢٥(  

  )٢٦(  S/2004/326. 
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ــة لوضــع    وقــرر    ــدابري فعال ــدول باختــاذ وإنفــاذ ت ــع ال أن تقــوم مجي
ميائيــة أو الكي ضــوابط حمليــة ترمــي إىل منــع انتشــار األســلحة النوويــة أو 

ــق وضــع ضــوابط        ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــة ووســائل إيصــاهلا، مب البيولوجي
مالئمة على ما يتصل بذلك من مـواد، وأن تقـوم مـن أجـل حتقيـق هـذه       

  الغاية مبا يلي:  

أن ينشئ، لفترة ال تتجاوز سنتني، جلنة تابعـة لـس األمـن    وقرر   
  تقدم إىل جملس األمن تقارير لكي ينظر فيها؛

فســـر أي مـــن االلتزامـــات املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا أال يوقـــرر   
القـرار مبــا يتعـارض مــع حقـوق والتزامــات الـدول األطــراف يف معاهــدة     
عدم االنتشار النووي، واتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة، واتفاقيـة األسـلحة      

  البيولوجية والتكسينية.  
  

اختــــذه جملــــس ) الــــذي ٢٠٠٦( ١٦٧٣القــــرار   

ــن  ــة األمــــــــ ــودة يف املع ٥٤٢٩يف اجللســــــــ قــــــــ

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل   ٢٧
  

كــــــــــانون  ٩املعقــــــــــودة يف  ٥٠٩٧يف اجللســــــــــة   
لس يف جدول أعماله رسـالة  ا، أدرج ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٤كـانون األول/ ديسـمرب    ٨مؤرخة 
ــالقرار     ا ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ ــيس اللجنـ ــن رئـ ــس مـ  ١٥٤٠لـ

ــن ا   )٢٧()٢٠٠٤( ــة األول عـ ــر اللجنـ ــا تقريـ ــل ـ ــطة حييـ ألنشـ
مـــا يتعلـــق بعـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة   املضـــطلع ـــا يف

واألسلحة الكيميائية والبيولوجية، وقائمـة الـدول الـيت قـدمت     
. ٢٠٠٤كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٧تقاريرهـــــا الوطنيـــــة يف 

  .)٢٨(اتوخالل اجللسة أدىل معظم أعضاء جملس األمن ببيان

تعــاون وأعلــن رئــيس اللجنــة يف أن مــن املتوقــع إقامــة    
ــة ألن      ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة كالوكال ــع املنظمــات الدولي م
اللجنة قد حتتاج إىل مساعدة تقنيـة يف املسـتقبل. وأعلـن أيضـا     
أن اللجنة تعتزم تعيني خرباء من اموعتني اإلقليمية اآلسـيوية  

__________ 

  )٢٧(  S/2004/958. 

 ممثل رومانيا بيانا. يدلمل   )٢٨(  

ــن     ــة مــ ــارير املقدمــ ــا للتقــ ــاعدة يف تقييمهــ ــة للمســ واألفريقيــ
  .)٢٩(الدول

تكلمني إىل الــدول الــيت مل تقــدم  وطلــب عــدد مــن املــ   
. )٣٠(بعـد تقــارير وطنيــة أن تفعــل ذلـك يف أقــرب وقــت ممكــن  

واتفق عدد من املمثلني على ضرورة أن تعمل اللجنة بالتعـاون  
ــار       ــدم انتشـ ــال عـ ــربة يف جمـ ــات ذات اخلـ ــع املنظمـ ــق مـ الوثيـ

  .)٣١(األسلحة النووية

وأشــار عــدة مـــتكلمني إىل أمهيــة الشــفافية يف عمـــل       
 صـعب ممثـل باكسـتان أن عمـل اللجنـة     فقـد ذكـر    .)٣٢(اللجنة

بسبب مجلة أمور أخرى منها االفتقـار إىل معـايري دوليـة متفـق     
ــيت       ــدابري ال ــا يف الت ــة فيه ــيت ســتنظر اللجن ــا يف اــاالت ال عليه

. وشـدد كـذلك علـى أنــه    اللجنـة  تتخـذها الـدول، وقلـة خـربة    
نظـم   عمـل  ال تتعـدى علـى  يتعني على اللجنة التأكـد مـن أـا    

 توسـيع نطـاق  تسعى إىل وأا ال وال تكرره املعاهدات القائمة 
  .)٣٣(مبا يتجاوز الوالية املنوطة ا عملها

ــة    ــودة يف ٥٤٢٩ويف اجللسـ ــان/أبريل  ٢٧، املعقـ نيسـ
لــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ا، أدرج ٢٠٠٦

لس من رئـيس  اموجهة إىل رئيس  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥
__________ 

  )٢٩(  S/PV.5097 ٤-١الصفحات ؛. 

 والصـفحة (فرنسا، االحتاد الروسـي)؛   ٤الصفحة املرجع نفسه،   )٣٠(  

 ٩ والصــفحة(الربازيــل)؛  ٨والصــفحة (الواليــات املتحــدة)؛  ٦
 (اململكة املتحدة). ١٣ والصفحة ؛(إسبانيا)

ــه   )٣١(   ــاد الروســـي) ٤الصـــفحة املرجـــع نفسـ ــفحة ؛(االحتـ  ٩ والصـ
ــة  ١٣ والصـــفحةأملانيـــا)؛ ( ١٢ والصـــفحة(إســـبانيا)؛  (اململكـ

 املتحدة).

ــبني)؛  ٥ والصــفحة(فرنســا)؛  ٤ الصــفحةاملرجــع نفســه،    )٣٢(   (الفل
 والصـــفحة(الصـــني)؛  ١١ والصـــفحة(إســـبانيا)؛  ٩ والصــفحة 

 (أملانيا). ١٢

 .٧-٦الصفحتان املرجع نفسه،   )٣٣(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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، حييــل ــا )٣٤()٢٠٠٤( ١٥٤٠ة عمــال بــالقرار اللجنــة املنشــأ
تقرير اللجنة مع التوصيات الرامية إىل متكني جملس األمـن مـن   

)، ومتكـــني الــدول مـــن  ٢٠٠٤( ١٥٤٠رصــد تنفيـــذ القــرار   
  مواصلة استيفاء الشروط اليت حددها القرار.

ــس إىل مشــروع        ــاه ال ــرئيس (الصــني) انتب ووجــه ال
دون بـ اعتمـد باإلمجـاع   وت للتصـوي بعد ذلـك  طرح  ،)٣٥(قرار

لـس  ا الذي قرر بـه  )،٢٠٠٦( ١٦٧٣مناقشة بوصفه القرار 
  :منها ما يليمجلة أمور، 

، لفتــرة مــدا عامــان تنتــهي يف ١٥٤٠قــرر متديــد واليــة اللجنــة   
  ، مع توفري مساعدة دائمة من اخلرباء هلا؛ ٢٠٠٨  نيسان/أبريل ٢٧

ــة   و   ــف اللجن ــرر أن تكث ــة   ١٥٤٠ق ــا لكفال ــع  جهوده ــذ مجي تنفي
) بالكامـــل مـــن خـــالل برنـــامج عمـــل  ٢٠٠٤( ١٥٤٠الـــدول للقـــرار 

) ٢٠٠٤( ١٥٤٠يشمل مجع معلومات عـن حالـة تنفيـذ الـدول للقـرار      
  بكل جوانبه؛

إىل جملـس األمـن يف موعـد أقصـاه      ١٥٤٠قرر أن تقـدم اللجنـة   و  
 ١٥٤٠تقريـــرا عـــن مـــدى االمتثـــال للقـــرار   ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ٢٧

  تنفيذ ما يقضي به. ) من خالل ٢٠٠٤(
  

لـــس يف اجللســـة االبيـــان الـــذي أدىل بـــه رئـــيس   

    ٢٠٠٧  فرباير شباط/  ٢٣املعقودة يف  ٥٦٣٥
  

ــة    ــودة يف ٥٦٣٥يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٣، املعقــ شــ
لس يف جدول أعماله مسألة تنفيذ القـرارين  ا، أدرج ٢٠٠٧
)، ورســـــــالة مؤرخـــــــة ٢٠٠٦( ١٦٧٣) و ٢٠٠٤( ١٥٤٠

ــل    ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ١٢ موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممث
، حييـــل ـــا ورقـــة مفاهيميـــة أعـــدت يف ســـياق  )٣٦(ســـلوفاكيا

ــا بشــأن       ــرر إجراؤه ــال التحضــريية ملناقشــة مفتوحــة تق األعم
واملنظمات الدولية يف تنفيذ القـرارين  التعاون بني جملس األمن 

__________ 

  )٣٤(  S/2006/257  وCorr.1. 

  )٣٥(  S/2006/263. 

  )٣٦(  S/2007/84. 

، أدىل ببيانات مجيع أعضاء الـس  اجللسةاملذكورين. وخالل 
ــ ــتنيوممثلـ ــتراليا، ،و األرجنـ ــرائيل، وأسـ ــا، وإسـ ــم( وأملانيـ  باسـ

 - مجهوريــــة( وإيــــران وأوروغــــواي، ،)٣٧()األورويب االحتــــاد

 وبـيالروس،  وبـنغالديش،  والربازيـل،  وباكسـتان،  ،)اإلسالمية

ــم(  ومجهوريـــة ،)٣٨()اجلمـــاعي األمـــن معاهـــدة منظمـــة باسـ

 وكوبــا، نــام، - وفييــت ،يمــاالوغوات والســلفادور، كوريــا،

 ،)٣٩()اهلـادئ  احمليط جزر منتدى باسم( ونيوزيلندا، نرويج،وال
ــان  الســالح، نــزع لشــؤون العــام األمــني وكيــل وقــدم. والياب

 املـدير  وممثـل  الكيميائيـة،  األسـلحة  حظـر  ملنظمـة  العـام  واملدير

 املتحــدة، األمــم لــدى الذريــة للطاقــة الدوليــة للوكالــة العــام
 طـات رك العامليـة إحا  يف منظمـة اجلمـا  ومدير االمتثال والتيسري

ــوا  ــع     اطلعـ ــال منـ ــام يف جمـ ــل منظمـ ــى عمـ ــس علـ ــا الـ فيهـ
  النووي.  االنتشار

ضـرورة التعـاون الـدويل يف    على وأكد أغلب املمثلني   
تنفيذ القـرارات، وأيـدوا تعزيـز التنسـيق داخـل الـنظم املتعـددة        
األطراف. وأشار عدد من املـتكلمني إىل أن الـدول حباجـة إىل    

ة الالزمــة للقيــام بواجباــا املنوطــة ــا مبوجــب   تلقــي املســاعد
، يف حني رأي بعض املتكلمني اآلخـرين ضـرورة   )٤٠(قراراتال

__________ 

أيــد البيــان كــل مــن االحتــاد الروســي، وأرمينيــا، وأوزبكســتان،    )٣٧(  
 وطاجيكستان، وقريغيزستان.

أيــد البيــان ألبانيــا، وأوكرانيــا، وأيســلندا، والبوســنة واهلرســك،     )٣٨(  
وتركيا، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، ومجهوريـة      

 مولدوفا، وصربيا، وأوكرانيا.

ــد  )٣٩(   ــان كــل   أي ــدة  ،ياأســترالمــن البي ــا اجلدي ــابوا غيني ــاالو ،وب  ،وب
 ،وســاموا ،وجــزر مارشــال ،وجــزر ســليمان ،وتونغــا ،وتوفــالو

ــانواتو ــي ،وفــ ــات   ،وفيجــ ــا (واليــ ــدة) -وميكرونيزيــ  ،املوحــ
 وناورو.

  )٤٠(  S/PV.5635 ، (بــــريو)؛  ٢٠والصــــفحة (قطــــر)،  ١٣الصــــفحة
 S/PV.5635و (بنمـــا)؛  ٣٠والصــفحة  (غانـــا)؛  ٢٤والصــفحة  

 (النرويج). ٢الصفحة ، )١(االستئناف 
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أن تنظر اللجنة يف األولويات الوطنية عنـد تقيـيم قـدرة الـدول     
  .)٤١(على استيفاء الشروط احملددة يف القرارات

وقــال ممثــل جنــوب أفريقيــا إنــه، منــذ اختــاذ القـــرار          
مل تبــذل أي جهــود ذات مصــداقية لســد    )، ٢٠٠٤( ١٥٤٠

ن إممثـل فرنسـا    وقـال . )٤٢(الفجوة القائمـة يف األنظمـة الدوليـة   
ــرار  ــد يف ٢٠٠٤( ١٥٤٠القـ ــع أي قواعـ ــق   ) مل يضـ ــا يتعلـ مـ

بضوابط التصدير، وإمنا هو جمرد قرار يطلب إىل الـدول تنفيـذ   
الطـابع العاجـل هلـذه    وأعرب عن اعتقاده بـأن  تلك الضوابط. 

  .)٤٣(ضي التصدي للثغرات املوجودة يف التشريعاتاملسألة يقت

ووجه ممثال بنما والكونغـو االنتبـاه إىل التهديـد الـذي       
. وقـال  )٤٤(يشكله انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة 

) قـد ينطبـق   ٢٠٠٤( ١٥٤٠ممثل إسرائيل إنه يـرى أن القـرار   
 أيضــا علــى األســلحة التقليديــة، كمــا هــو احلــال بالنســبة لنقــل

  .)٤٥(صواريخ إىل أطراف غري دول

باســـم الـــس، يف وأدىل الـــرئيس (ســـلوفاكيا) ببيـــان   
  :)٤٦(أنهالس فيه  مجلة ما أورده

تعزيـز التعـاون املتعـدد األطـراف باعتبـاره وسـيلة       على أكد عزمه   
  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٤٠هامة لزيادة تنفيذ الدول للقرار 

وليـة ذات اخلـربة   أحاط علما مـع التقـدير بأنشـطة املنظمـات الد    و  
يف جمال عدم انتشار األسلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل     

__________ 

  )٤١(  S/PV.5635 ،ــا)؛  ١٨ الصـــفحة ــوب أفريقيـ ــفحة (جنـ  ٢٨والصـ

ــيا( ــتئناف  S/PV.5635و )؛ إندونيســـ ــفحة١(االســـ  ١٩ ) الصـــ

 (نيوزيلندا).

  )٤٢(  S/PV.5635 ، ١٨الصفحة. 

 .١٨ الصفحة املرجع نفسه،  )٤٣(  

 (بنما). ٣٠الصفحة (الكونغو)؛ و ١٧الصفحة املرجع نفسه،   )٤٤(  

  )٤٥(  S/PV.5635  االستئناف)٣الصفحة ، )١. 

  )٤٦(  S/PRST/2007/4. 

ــرار    ــا القـ ــيت يغطيهـ ــاهلا الـ ــوفري  ٢٠٠٤( ١٥٤٠إيصـ ــيما يف تـ )، وال سـ
  واملسؤوليات؛  دون تغيري الوالياتباملساعدة على تنفيذ ذلك القرار، 

ــة تعزيــز التعــاون مــع املنظمــات الدو علــى أعــاد تأكيــد عزمــه  و   لي
واستحداث آليات مفضلة للتعاون مع تلك املنظمـات علـى أسـاس كـل     

  حالة على حدة.  
  

  دم االنتشار  ع  - باء

  اإلجراءات األولية  

لـــس يف اجللســـة االبيـــان الـــذي أدىل بـــه رئـــيس   

    ٢٠٠٦  آذار/مارس ٢٩املعقودة يف  ٥٤٠٣
  

آذار/مـــــارس  ٢٩، املعقـــــودة يف ٥٤٠٣يف اجللســـــة   
مــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ، أدرج جملــس األ٢٠٠٦

ــدم االنتشــار ” ــتني) ببيــان  “. ع  باســم وأدىل الــرئيس (األرجن

لس فيه أنه،يف مجلة )٤٧(لساما أورده ا  :  

أعاد تأكيد التزامه مبعاهدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة وأشـار        
دة، إىل حق الدول األطراف، مبا يتفق واملادتني األوىل والثانية مـن املعاهـ  

ــتخدامها    ــا واسـ ــة وإنتاجهـ ــة النوويـ ــال الطاقـ ــوث يف جمـ يف تطـــوير البحـ
  ؛لألغراض السلمية دون متييز

العديــد مــن تقـــارير وقــرارات الوكالـــة    إىل ببــالغ القلـــق   وأشــار   
املـدير  ـا  الدولية للطاقة الذرية املتصلة بربنامج إيران النووي، اليت أبلغـه  

، الــذي اختــذه جملــس GOV/2006/14العــام للوكالــة، مبــا يف ذلــك القــرار  
  ؛  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٤حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 

أهــاب جبمهوريــة إيــران اإلســالمية القيــام بــاخلطوات الــيت دعــا    و  
  إليها جملس حمافظي الوكالة؛

تعزيز سلطة الوكالة، وأيـد بقـوة دور   على كرر تأكيد تصميمه و  
املـدير العـام وبأمانـة الوكالـة وشـجعهما      جملس حمافظي الوكالة، وأشاد ب

علــى مــا يبذالنــه مــن جهــود مهنيــة وحياديــة مســتمرة يف ســبيل تســوية    
مجيع القضايا العالقة يف مجهورية إيران اإلسـالمية، وشـدد علـى ضـرورة     
مواصــلة الوكالــة عملـــها الرامــي إىل توضــيح القضـــايا العالقــة املتصـــلة      

  سالمية.بالربنامج النووي جلمهورية إيران اإل
  

__________ 

  )٤٧(  S/PRST/2006/15. 
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ه جملــــس ) الــــذي اختــــذ٢٠٠٦( ١٦٩٦القــــرار   

ــن ــة  األمــــــــ ــودة يف  ٥٥٠٠يف اجللســــــــ املعقــــــــ

    ٢٠٠٦  متوز/يوليه  ٣١
  

متوز/يوليــــــه  ٣١، املعقــــــودة يف ٥٥٠٠يف اجللســــــة   
 واألرجنـتني،  ،الروسـي االحتـاد  ، أدىل ببيانات ممثلو )٤٨(٢٠٠٦

 املتحــدة، ترتانيــا ومجهوريــة ،اإلســالمية) -هوريــة مج( وإيــران

 العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  وقطر، وفرنسا، لصني،وا

ــدا ــة، املتحــدة والواليــات الشــمالية، وأيرلن ــان األمريكي . والياب

 قــرار مشــروع نــص إىل الــس انتبــاه) فرنســا( الــرئيس ووجــه

وجـه االنتبـاه   و .)٤٩(املتحـدة  واململكـة  وفرنسـا  أملانيـا  مقدم من
ــل     ــن ممثـ ــوجهتني مـ ــالتني مـ ــا إىل رسـ ــؤرختني  أيضـ ــا مـ فرنسـ

ــه و  ١٣ ــه  ٢٥متوز/يوليـ ــوايل  ٢٠٠٦متوز/يوليـ ــى التـ . )٥٠(علـ
ــل الرســالة املؤرخــة    ــه  ١٣وحتي ، املقترحــات ٢٠٠٦متوز/يولي

املقدمة من االحتاد الروسـي وأملانيـا وفرنسـا والصـني واململكـة      
املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، بـــدعم مـــن املمثـــل   

التوصــل إىل ترتيــب شــامل   الســامي لالحتــاد األورويب، بشــأن 
طويــل األجــل مــن شــأنه أن يتــيح إقامــة تعــاون مــع مجهوريــة    
إيران اإلسالمية قوامه بناء ثقة دولية يف الطابع السلمي احملـض  

يف  بدايـة جديـدة  لالنووي. ولتهيئـة الظـروف املالئمـة     الربناجمه
، ضــمن مجلـة أمـور، علـى تعليــق    لـس ا، سـيوافق  املفاوضـات 

ج النووي جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية يف جملـس     مناقشة الربنام
__________ 

ــى   )٤٨(   ــات بشــأن املناقشــة     للحصــول عل ــن املعلوم ــد م ــذه مزي يف ه
؛ ، انظر الفصل احلادي العاشر، اجلـزء األول، الفـرع بـاء   اجللسة

اجلـــزء الثـــاين، الفـــرع بـــاء؛ واجلـــزء الثالـــث، الفـــرع بـــاء،        و
ــا يف ــا  م ــق ب ــن  ٤١ و ٤٠، و ٣٩ملواد يتعل ــاقاملم ؛ والفصــل يث

ــاء، يف   ــاين عشــر، اجلــزء األول، ب ــادة    الث ــق بامل ــا يتعل )؛ ٤( ٢م
 ، يف١٩احلالـة  والفصل الثـاين عشـر، اجلـزء الثـاين، الفـرع بـاء،       

 .٢٥ما يتعلق باملادة 

  )٤٩(  S/2006/589. 

  )٥٠(  S/2006/521  وS/2006/573. 

األمن، وسيؤيد بناء مفاعالت جديدة تعمل بامليـاه اخلفيفـة يف   
مجهورية إيران اإلسالمية من خالل مشـاريع دوليـة مشـتركة،    
إذا مـــا التزمـــت مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية جبملـــة أمـــور،       
كـــااللتزام بالتصـــدي جلميـــع الشـــواغل الـــيت ال تـــزال تســـاور 

كالة الدولية للطاقة الذرية، وبوقف مجيـع األنشـطة املتعلقـة    الو
ــه  ٢٦بالتخصــيب. وحتيــل الرســالة املؤرخــة    ٢٠٠٦متوز/يولي

 ،وفرنسـا  ،وأملانيـا  ،بيانا باسم وزراء خارجية االحتـاد الروسـي  
ــة املتحـــدة ،والصـــني ــل   ،واململكـ والواليـــات املتحـــدة، واملمثـ

ــاد األورويب،  ــامي لالحتــ ــاالســ ــران أن مج ورد فيهــ ــة إيــ هوريــ
مســتعدة للــدخول يف ’’أــا  مل تقــدم أي إشــارة إىلاإلســالمية 

ــا مل تتخــذ التــدابري       مناقشــة جديــة لفحــوى املقترحــات، وأ
الالزمة اليت تساعد علـى بـدء التفـاوض، حيـث إـا مل توقـف       
مجيع األنشطة املرتبطـة بتخصـيب اليورانيـوم وإعـادة معاجلتـه.      

لـس  ال الستصـدار قـرار مـن    واتفق مقدمو البيـان علـى العمـ   
يضفي طابعـا إلزاميـا علـى طلـب الوقـف الصـادر عـن الوكالـة         
الدوليــة للطاقــة الذريــة، وعلــى العمــل مــن أجــل اختــاذ تــدابري    

، مـن امليثـاق يف حالـة عـدم     ٤١مبوجب الفصل السابع، املـادة  
  امتثال مجهورية إيران اإلسالمية.  

 ٨ؤرخــة ووجــه الــرئيس االنتبــاه أيضــا إىل رســالة م      
نيســـان/أبريل  ٢٨وإىل مـــذكرة مؤرخـــة  ٢٠٠٦آذار/مـــارس 

ــن  ٢٠٠٦ ــيس جملــس األم ــل مــا   ،)٥١(، مــوجهتني مــن رئ حيي
تقريري املدير العام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن تنفيـذ       
اتفـــاق الضـــمانات يف مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية، اللـــذين      
ــيقني بشــأن مصــدر املعــدات     نوقشــت فيهمــا حــاالت عــدم ال

النوويــة جلمهوريــة  الطاقــةذات الصــلة بالتخصــيب يف برنــامج 
إيــران اإلســالمية، وبشــأن مــا ينــتج عــن ذلــك مــن عــدم قــدرة  

__________ 

  )٥١(  S/2006/150  وS/2006/270. 
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الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة علــى اســتخالص نتيجــة بشــأن 
  نطاق وحمتوى هذا الربنامج والغاية منه.  

وبعـد ذلــك أعلـن الــرئيس عــن طـرح مشــروع القــرار      
صوتا مؤيدا مقابل صوت واحـد   ١٤على  فحصلللتصويت، 

) ٢٠٠٦( ١٦٩٦معـــارض (قطـــر)، واعتمـــد بوصـــفه القـــرار 
ــهالــذي  الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن    قــرر ب

  ما يلي: منها يثاق مجلة أمورامل

دون تـأخري اخلطـوات    ذأهاب جبمهورية إيران اإلسالمية أن تتخـ   
الذريــة يف قـــراره   الــيت طلبــها جملــس حمــافظي الوكالــة الدوليــة للطاقــة       

GOV/2006/14  ؛  

طالب يف هذا السياق بأن تعلق مجهورية إيران اإلسـالمية مجيـع   و  
ــك البحــوث       ــا يف ذل ــز، مب ــادة التجهي أنشــطتها املتصــلة بالتخصــيب وإع

للتحقق مـن قبـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة       ذلكوالتطوير، على أن خيضع 
  الدولية؛

طاا وتشـريعاا القانونيـة   أهاب جبميع الدول القيام، وفقـا لسـل  و  
الوطنيــة واتســاقا مــع القــانون الــدويل، بــالتزام اليقظــة ومنــع نقــل أي         
أصناف أو مواد أو سـلع أو تكنولوجيـا قـد تسـاهم يف أنشـطة مجهوريـة       

ــلة   ــالمية ذات الصـ ــران اإلسـ ــرامج   بإيـ ــز وبـ ــادة التجهيـ ــيب وإعـ التخصـ
  التسيارية؛  القذائف

عمليـة الوكالـة الدوليـة     أعرب عـن تصـميمه علـى تعزيـز سـلطة     و  
  للطاقة الذرية، وأيد بقوة دور جملس حمافظي الوكالة؛

ــدم، حبلـــول  و   ــام أن يقـ ــدير العـ آب/أغســـطس  ٣١طلـــب إىل املـ
، تقريرا يتنـاول أساسـا مـا إذا كانـت مجهوريـة إيـران اإلسـالمية        ٢٠٠٦

قد علقت مجيع األنشطة املذكورة يف هذا القـرار تعليقـا تامـا ومسـتمرا،     
عن عملية امتثال مجهورية إيران اإلسـالمية للتـدابري الـيت طلبـها     وكذلك 

جملــس حمــافظي الوكالــة وألحكــام هــذا القــرار الــواردة أعــاله، علــى أن   
يقدم إىل جملس حمافظي الوكالـة وبصـورة موازيـة إىل جملـس األمـن كـي       

  ينظر فيه؛  

أعـــرب عـــن اعتزامـــه، يف حالـــة عـــدم امتثـــال مجهوريـــة إيـــران  و  
هلذا القرار، حبلول موعد تقدمي التقرير، اختـاذ التـدابري املالئمـة    اإلسالمية 

مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة إلقنـاع          ٤١مبوجب املادة 
ــة،       ــات الوكال ــرار وملتطلب ــذا الق ــال هل ــران اإلســالمية باالمتث ــة إي مجهوري
وشدد على ضرورة اختاذ املزيد من القرارات يف حالة نشـوء احلاجـة إىل   

  اذ مثل هذه التدابري اإلضافية؛  اخت

ــة      و   ــن تكــون ضــرورية يف حال ــدابري اإلضــافية ل أكــد أن هــذه الت
  امتثال مجهورية إيران اإلسالمية هلذا القرار؛

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  و  

ــه       وبعــد التصــويت، أدىل ممثــل قطــر ببيــان قــال فيــه إن
ري يف نــه ال ضــألـس،  البــات اطممشــروعية  يـرى مــع تأكيـده  

التريــث أليــام معــدودة الســتنفاد كافــة الســبل والتعــرف علــى  
دها احقيقــة نوايــا مجهوريــة إيــران اإلســالمية ومــدى اســتعد      

ــا.        ــدمي رده ــددة لتق ــة حم ــت مهل ــا طلب ــيما وأ ــاون، ال س للتع
وذكر أيضـا أن القـرار لـن يـؤدي إال إىل زيـادة تـوتر احلالـة يف        

  .)٥٢(الشرق األوسط

ملتحــدة أنــه قــد انقضــت قرابــة وذكــر ممثــل الواليــات ا  
شــهرين علــى العــرض الــذي قدمتــه جمموعــة االحتــاد األورويب   

ودعـا مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إىل      .)٥٣(زائدا الدول الـثالث 
بــها اختــاذ الــدخول يف مفاوضــات جتنلــس إجــراءات أخــرى ا

ــران اإلســالمية مل تســتوف يف     ــة إي ضــدها. وذكــر أن مجهوري
ة شروط االمتثال ملعاهدة عدم انتشـار  السنوات الثالث األخري

ــة بالضــمانات املنصــوص     ــة، والشــروط املتعلق األســلحة النووي
ــة       ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــه م ــذي عقدت ــاق ال ــا يف االتف عليه
الذرية. وقال إن مواصلة مجهورية إيران اإلسـالمية العمـل مـن    
أجل احتياز أسلحة نوويـة أمـر يشـكل ديـدا مباشـرا للسـالم       

ن الدوليني. وطالب بإصدار قرار ملزم من الس. وقـال  واألم
إن القرار الذي اختذ للتو يـدعو الـدول األعضـاء إىل منـع نقـل      
موارد للربنامج النـووي جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية، وبراجمهـا      
للقــذائف، وأن بلــده ودول أعضــاء أخــرى ستضــمن خضــوع  

 ،حـيص. وشـدد  املعامالت املالية املرتبطة بأنشطة االنتشار للتم
ــران       ــة إي ــى مجهوري ــل يف أن تتخل ــن األم ــه ع ــرض إعراب يف مع

__________ 

  )٥٢(  S/PV.5500 ، ٢الصفحة. 

االحتـــاد األورويب، والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، واالحتـــاد        )٥٣(  
 والصني. ،الروسي
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مـا  اإلسالمية عن مواصلة برنامج أسلحة الدمار الشامل، على 
مــن نيــة املتحــدة ودول أعضــاء أخــرى  أعلنــت عنــه الواليــات

ــادة    ــب املـ ــدابري مبوجـ ــاذ تـ ــل    ٤١اختـ ــا إذا مل متتثـ ــة مـ يف حالـ
  .)٥٤()٢٠٠٦( ١٦٩٦مجهورية إيران اإلسالمية للقرار 

ســــجل ’’إن  قــــائالممثــــل اململكــــة املتحــــدة  علّــــقو  
يــثري ‘‘ مجهوريــة إيــران اإلســالمية يف إخفــاء أنشــطتها النوويــة  

تساؤالت بشأن ما إذا كانـت أنشـطة ألغـراض مدنيـة حمضـة.      
وقــال إنــه يــرى، بــالنظر إىل القلــق الــذي تــثريه طموحاــا، أن  

ة بتخصــيب ذلــك قــد ال يســمح هلــا مبواصــلة أنشــطتها املتعلقــ  
اليورانيوم وإعادة معاجلتـه، مبـا يف ذلـك إجـراء البحـوث، الـيت       
مــن شــأا أن تســمح هلــا بتنميــة قــدراا علــى إنتــاج املــواد         
االنشطارية الصاحلة لالستخدام يف األسـلحة النوويـة، غـري أنـه     
ــام صــناعة      ــن يعرقــل قي ــق هــذه األنشــطة ل ــى أن تعلي شــدد عل

  .)٥٥(يف األغراض املدنيةحديثة لتوليد طاقة نووية تستخدم 

غــري أن ممثــل االحتــاد الروســي رأى أن تعليــق أنشــطة     
أثنـاء الفتـرة الالزمـة     يالتخصيب هو جمرد إجراء مؤقـت يسـر  

حلــل املشــكلة واســتعادة الثقــة يف الربنــامج النــووي جلمهوريــة   
طلـــب جيعـــل أن القـــرار  مـــع إشـــارته إىلإيـــران اإلســـالمية. و

يــة تعليــق أنشـطة التخصــيب طلبــا  الوكالـة الدوليــة للطاقـة الذر  
 فقـد شـدد  من ميثاق األمم املتحـدة،   ٤٠إلزاميا مبوجب املادة 

على ضرورة أن يستبعد استخدام القوة مـن أي تـدابري أخـرى    
  .)٥٦(تتخذ لتنفيذ القرار

وذكر ممثل الصني أن الغرض من إعـادة الـس النظـر      
ة الدوليـة  يف املسألة يراد به ضمن مجلة أمور احلفاظ على اآلليـ 

__________ 

  )٥٤(  S/PV.5500 ، ٣الصفحة. 

 .٤الصفحة املرجع نفسه،   )٥٥(  

 .٥الصفحة املرجع نفسه،   )٥٦(  

لعــدم االنتشــار النــووي، وتعزيــز دور الوكالــة الدوليــة للطاقــة  
الذريــة. وأعــرب عــن أســفه ألن مجهوريــة إيــران اإلســالمية       

تستجب لطلبات ودعـوات جملـس حمـافظي الوكالـة الدوليـة       مل
أن التــأخري يف التوصــل إىل حــل  ىللطاقــة الذريــة، غــري أنــه رأ 

الثقـــة بـــني األطـــراف  مالئـــم هلـــذه املســـألة يعـــزى إىل انعـــدام
لــس ال يســتطيع معاجلــة هـــذه    االرئيســية املعنيــة. وقــال إن    

ــرده’’املســألة  ــع األحــوال إىل أن   ‘‘ مبف ــة حاجــة يف مجي وأن مث
تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي اآللية الرئيسية ملعاجلـة  

 ٢٥هذه املسألة. وذكّـر مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بـأن املـادة       
ــع  ــزم مجي ــرارات الــس،     تل ــذ ق ــول وتنفي ــدول األعضــاء بقب ال

وحثها على ممارسة ضبط النفس وتقدير أمهية دعـوات اتمـع   
الدويل. ودعا إىل إبداء أي أفكار وبـذل أي جهـود تـؤدي إىل    
كســر اجلمــود القــائم بشــأن هــذه املســائل وتيســر هلــا حلــوال    
توفيقية. وأكـد أن هـذه الفتـرة حساسـة وأنـه ينبغـي أال تتخـذ        
مجهورية إيران اإلسالمية وال أي من سائر األطراف خطـوات  
ــؤدي إىل    ــية أو تــ ــاجلهود الدبلوماســ ــر بــ ــأا أن تضــ ــن شــ مــ

  .)٥٧(‘‘أو فقدان السيطرة’’ مضاعفات 

وشدد ممثل مجهورية ترتانيا املتحـدة علـى حـق شـعب       
مجهورية إيـران اإلسـالمية يف الطاقـة النوويـة املدنيـة، وقـال إن       

ذا احلق بأي شكل من األشكال، وإمنا يسـعى  القرار ال يقيد ه
إىل إدخـال أي برنــامج مـن هــذا القبيــل يف إطـار نظــام تفتــيش    
ميكن فيه التحقق منه. غـري أنـه، وإن كـان يأسـف لعـدم قبـول       
ــأن تســتجيب     ــران اإلســالمية ب ــة إي العــرض املقــدم إىل مجهوري

موعـــة املقترحــات الـــيت   ٢٠٠٦آب/أغســطس   ٢٢حبلــول  
ث مجيــع األطــراف، مبــا يف ذلــك الوكالــة     قــدمت إليهــا، حيــ  

ــة      ــى مواصــلة التعامــل مــع مجهوري ــة، عل ــة الذري ــة للطاق الدولي
ــران اإلســالمية. وأشــار أيضــا إىل أن وفــد   قــد صــوت  بلــده إي

__________ 

 .٦و  ٥ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٥٧(  
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لصـــاحل القـــرار ألنـــه حيـــول دون اســـتعمال القـــوة كخيـــار يف  
  .)٥٨(“التعامل مع مجهورية إيران اإلسالمية

أصـــبح ضـــروريا ألن  وذكـــر ممثـــل فرنســـا أن القـــرار  
ــبري    ــاد األورويب وكــ ــات بــــني مفــــوض االحتــ ــة اجتماعــ ثالثــ
ــران اإلســالمية مل تســفر عــن أي      ــة إي املفاوضــني عــن مجهوري
ــدمها يف    ــيت قـــ ــأن املقترحـــــات الـــ ــوعية بشـــ ــة موضـــ مناقشـــ

لــــس، وأملانيــــا، احزيران/يونيــــه األعضــــاء الــــدائمون يف  ٦
اذ إجـراءات  تترك من خيار آخر غري استئناف النظر يف اخت ومل

داخل جملس األمـن. وأكـد مـن جديـد إمكانيـة اعتمـاد تـدابري        
من الفصل السـابع يف حالـة مـا إذا رفضـت      ٤١مبوجب املادة 

  .)٥٩(مجهورية إيران اإلسالمية االمتثال للقرار

وشدد ممثال اليابان واألرجنتني على أمهية التوصـل إىل    
الوسـائل   حل ملسألة منـع انتشـار األسـلحة النوويـة مـن خـالل      

  .)٦٠(الدبلوماسية والسلمية

وأعرب ممثل مجهورية إيران اإلسالمية عن خيبـة أملـه     
ــرئيس     ــذين قــدمهما ل ــبني الل لــس اإزاء رفــض كــل مــن الطل

ــاريخ  ــارس  ٢٩بتـ ــه  ٢٨و  ٢٠٠٦آذار/مـ ، ٢٠٠٦متوز/يوليـ
ــة  ــس، وألن املخاطبـ ــرارات   الـ ــدة قـ ــذ عـ ــس اختـ ــلـ دون بـ

ــر الطــر   ــات نظ ــاريخ   االســتماع إىل وجه ــر بت ــين. وذكّ ف املع
لس ضد مجهورية إيـران اإلسـالمية   االقرارات اليت اختذا يف 

لـس منـع مـن    ابعض الدول املمثلة فيه متثيال دائما. وقـال إن  
الشعبني الفلسـطيين واللبنـاين،   ”اختاذ إجراء ضد العدوان على 

التهديــد باســتخدام ومــن بينــها باســتخدام القــوة  اتوالتهديــد
حة النوويـــة الـــيت تصـــدر يوميـــا ضـــد مجهوريـــة إيـــران   األســـل

__________ 

 .٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )٥٨(  

 .٨ الصفحةفسه، املرجع ن  )٥٩(  

 .٨ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٠(  

ــات املتحــدة،     ــي الوالي ــن ممثل اململكــة املتحــدة،  واإلســالمية م
مـن   ٢، وهـو مـا يشـكل انتـهاكا للمـادة      “والنظام اإلسـرائيلي 

ال تـدخر جهـدا    “القـوى العظمـى  ’’امليثاق. وقال إنه يرى أن 
مية مــن يف حتويــل الــس إىل أداة ملنــع مجهوريــة إيــران اإلســال 

ــا       ــازة التكنولوجي ــل للتصــرف يف حي ــري القاب ــا غ ممارســة حقه
النوويــة لألغــراض الســلمية. وقــال إن شــعب مجهوريــة إيــران   
اإلسالمية إذ خرب يف اآلونة األخرية أثر أسلحة الدمار الشـامل  

 إىل ١٩٨٠عـام   خالل احلـرب مـع العـراق الـيت اسـتمرت مـن      
وأخــرى ، فإنــه يــرفض مــن منطلقــات عقائديــة     ١٩٨٨ عــام

استراتيجية تصنيع أي من هـذه األسـلحة، وأن قائـد مجهوريـة     
     م تصــــنيع إيـــران اإلســـالمية قــــد أصـــدر فتـــوى رمسيــــة حتـــر

مجيـع تقـارير الوكالـة     قـال إن استخدام األسلحة النوويـة. و  أو
الدوليــة للطاقــة الذريــة الــيت قــدمت منــذ تشــرين الثــاين/نوفمرب  

النـووي جلمهوريـة   تشري إىل الطـابع السـلمي للربنـامج     ٢٠٠٣
إيران اإلسالمية. وحيث إن هذا الربنامج السـلمي ال ميثـل أي   
ديــد للســالم واألمــن الــدوليني، فإنــه ال يوجــد ســند قــانوين    

مصلحة لتناول األمر يف جملـس األمـن. وأكـد أن احلـق يف      وال
ختصيب اليورانيوم هو حق معتـرف بـه مبوجـب معاهـدة عـدم      

كــان التمســك حبقــوق الـــدول    االنتشــار، وأن مــن األمهيــة مب   
األطـــراف يف املعاهـــدات الدوليـــة األساســـية وكـــذلك كفالـــة 

   ث عـن وجـود   احترام االلتزامات املنصوص عليهـا فيهـا. وحتـد
ــات       ــر يف صــاحل الوالي ــه مــىت كــان األم ــؤداه أن اجتــاه خطــري م
املتحدة، يصبح من املشروع احتياز األسـلحة النوويـة حـىت يف    

اء، وتســـاءل كيـــف تشـــتكي حالـــة أطـــراف غـــري دول أعضـــ 
ــران      ــة إيـ ــلمي جلمهوريـ ــووي السـ ــامج النـ ــن الربنـ ــرائيل مـ إسـ
اإلســـالمية، واحلـــال أنـــه قـــد جـــرى مـــرارا وتكـــرارا يف عـــدة 
منتديات وخباصة مؤمترات استعراض املعاهدة التسليم مبـا متثلـه   

من خطر يهدد السالم واألمن ‘‘ الترسانة النووية اإلسرائيلية’’
. وقال أيضا إن الفـرض التعسـفي لعتبـات    اإلقليميني والدوليني

هــو نتــاج اعتبــارات ثنائيــة ولــيس معيــارا موضــوعيا أو تقنيــا.   
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الواليات املتحدة بدأت يف بذل جهود ملنـع مجهوريـة    قال إنو
ــة     إيــران اإلســالمية مــن القيــام بــأي نــوع مــن األنشــطة النووي
ــع      حيــث إــا أخــذت حتــث االحتــاد الروســي علــى وقــف مجي

ون مــع مجهوريــة إيــران اإلســالمية، مبــا يف ذلــك  أشــكال التعــا
 قـال إن فاعـل بوشـهر املـربد باملـاء اخلفيـف. و     ملتقدمي املساعدة 

أن يعرقـل التعـاون الـذي    لـيس مـن شـأنه سـوى     لس اتدخل 
أبدتــه مجهوريــة إيــران اإلســالمية مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة    
 الذريـــة نظـــرا ألنـــه تـــدخل يـــراد بـــه أن يكـــون أداة ملمارســـة 
ــالمية     ــران اإلسـ ــة إيـ ــتعداد مجهوريـ ــن اسـ ــن عـ ــغط. وأعلـ الضـ

دول  ٣للتفــاوض. وأشــار إىل أن جمموعــة االحتــاد األورويب + 
أعضاء قد أنفقـت قرابـة مخسـة أشـهر للنظـر يف مقتـرح قدمتـه        

، وتساءل عـن سـبب   ٢٠٠٥مجهورية إيران اإلسالمية يف عام 
  .)٦١(لسااملسارعة يف املقابل بعرض القرار على 

  
ه جملــــس ) الــــذي اختــــذ٢٠٠٦( ١٧٣٧لقــــرار ا  

كـانون    ٢٣املعقـودة يف   ٥٦١٢يف اجللسـة   األمن

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
  

كــــــــانون  ٢٣، املعقــــــــودة يف ٥٦١٢يف اجللســــــــة   
، وجــه الــرئيس (فرنســا) انتبــاه الــس  ٢٠٠٦األول/ديســمرب 

واململكــة  ،وفرنســا ،أملانيــا مقــدم مــنإىل نــص مشــروع قــرار 
لــرئيس االنتبــاه أيضــا إىل عــدة رســائل     . ووجــه ا)٦٢(املتحــدة

كــانون  ٧وإىل رســالة مؤرخــة  ،)٦٣(موجهــة مــن ممثــل فرنســا 
__________ 

 .١٤و  ٩ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٦١(  

  )٦٢(  S/2006/1010. 

  )٦٣(  S/2006/521 ــة ، أعـــاله، للحصـــول علـــى  ٥٥٠٠ (انظـــر اجللسـ
تشــــرين  ١٣ رســــالتان مؤرختــــانمزيــــد مــــن املعلومــــات)، و

ــوبر  ــواد   ٢٠٠٦األول/أكتــ ــناف، واملــ ــوائم األصــ ــيالن قــ ، حتــ
لع والتكنولوجيات ذات الصـلة بـالربامج النوويـة    واملعدات والس

ــى التــــوايل (      ــيارية، علــ ــذائف التســ ــرامج القــ  S/2006/814وبــ
 ).S/2006/815 و

. )٦٤(، موجهة من ممثل اململكـة املتحـدة  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 
ووجــه أيضــا انتبــاه الــس إىل عــدة تقــارير مقدمــة مــن املــدير  

ضمن مجلة أمـور   ارد فيهوالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ورية إيران اإلسالمية مل تتوخ الشـفافية الالزمـة لتبديـد    أن مجه

أوجه عدم اليقني املرتبطة بـبعض أنشـطتها أو بوقـف أنشـطتها     
ــة   أشــارتاملتصــلة بالتخصــيب. و  هــذه التقــارير إىل أن الوكال

الدوليــة للطاقــة الذريــة ستواصــل ســعيها إىل التحقيــق يف مجيــع 
بعد، غـري أـا ال تـزال     املسائل املتبقية اليت مل جير التحقيق فيها

غري قادرة على إحراز مزيد من التقدم يف جهودهـا الراميـة إىل   
التحقق من دقة واكتمـال اإلعالنـات الـيت تؤكـد علـى الطـابع       

  .)٦٥(السلمي للربنامج النووي

 ،ويف اجللسة ذاا، أدىل ببيانات ممثلو االحتاد الروسـي   
ــتنيواألرج ــران ،نـ ــة( وإيـ ــالمية - مجهوريـ ــة ،)اإلسـ  ومجهوريـ

 املتحــدة واململكــة وقطــر، وفرنســا، والصــني، املتحــدة، ترتانيــا

ــا ــى لربيطانيـ ــدا العظمـ ــمالية، وأيرلنـ ــات الشـ ــدة والواليـ  املتحـ

  .  واليابان األمريكية،

ــزامهم بإجيــاد حــل        ــى الت ــتكلمني عل وشــدد معظــم امل
عـدم   قـالوا إن دبلوماسي عن طريق التفاوض لألزمة، ولكنهم 

 تهااإلسالمية باملوعد النهائي لوقف أنشـط  تقيد مجهورية إيران
أن الــس  املتعلقــة بتخصــيب اليورانيــوم وإعــادة معاجلتــه يعــين

ــدابري مبوجــب الفصــل الســابع. وشــددوا      حباجــة إىل اعتمــاد ت
على أن هذه التـدابري سـتتوقف إذا مـا أوقفـت مجهوريـة إيـران       
اإلســالمية أنشــطتها، وسيتســىن عندئــذ اســتئناف املفاوضــات، 

__________ 

  )٦٤(  S/2006/985 ، ا املبادئ التوجيهية احلساسة لعمليـات  اليت حييل
 نقل القذائف ذات الصلة.

  )٦٥(  S/2006/150  وS/2006/270   ٣١ (انظر أعاله)، والتقريـر املـؤرخ 
ــيس   ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ــذكرة مـــن رئـ ــذي أحيـــل يف مـ ، الـ

 ).S/2006/702الس حتمل نفس التاريخ (



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 أنه إذا مل توقف تلـك األنشـطة، فسـينظر الـس يف اختـاذ      غري
ــادة   ــب املـ ــدابري مبوجـ ــال. و٤١تـ ــتكلمني   قـ ــن املـ ــدد مـ ن إعـ

  اجلزاءات متناسبة وال ميكن التراجع عنها.

وأكد عدة متكلمني أيضا ضرورة احترام ومحاية حق   
وأكـد   .)٦٦(مجيع الدول يف االستخدام السلمي للطاقـة النوويـة  

ــران   ”ممثــل قطــر أن  بلــده ال يســاوره شــك يف صــدق نوايــا إي
يف معـرض   ،. وأكـد “حول الطـابع السـلمي لربناجمهـا النـووي    

علـى مشـروع القـرار     أن تـرد دعوته مجهورية إيران اإلسـالمية  
لصـاحل مشـروع    بلـده  لس، أن تصويت وفـد ااملعروض على 

القرار أملته بواعـث قلقـه علـى سـالمة املرافـق النوويـة. وأكـد        
ميكــن املخــاطرة بالفائــدة الــيت ميكــن جنيهــا مــن خــالل   ال أنــه 

التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لضــمان الســالمة   
النوويــة، خاصـــة وأن القــرار ســـوف يعيــق وصـــول املعـــدات    

األمــر الــذي قــد تكــون لــه ”املطلوبــة لربنــامج إيــران النــووي، 
  .)٦٧(“خطرية على السالمة النووية آثار

ــ   الرئيســـي  احملـــوراد الروســـي بـــأن وذكّـــر ممثـــل االحتـ
ملشروع القرار هو دعم أنشطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة     

لس. وشدد على أن القيود اليت مت إدخاهلـا  اعن طريق سلطة 
بشأن التعاون ال تنطبـق إال علـى اـاالت الـيت تسـبب القلـق.       

يـــؤمن إميانـــا راســـخا بـــأن التعـــاون مـــع  وفـــد بلـــدهوقـــال إن 
إيران اإلسالمية يف ااالت الـيت ال حيظرهـا مشـروع    مجهورية 

ــي أال  ــرار ينبغـ ــروع     القـ ــى مشـ ــة علـ ــود املفروضـ ــع للقيـ ختضـ
. وأيد مثل مجهورية ترتانيا املتحـدة أحكـام مشـروع    )٦٨(القرار

__________ 

  )٦٦(  S/PV.5612،  ــفحة ــر)؛  ٥الصـــ ــفحة (قطـــ ــان)؛  ٨الصـــ (اليابـــ
ــة ترتانيـــــا املتحـــــدة)؛ و  ٩الصـــــفحة   ١٠ الصـــــفحة(مجهوريـــ

 (األرجنتني).

 .٥الصفحة املرجع نفسه،   )٦٧(  

 .٢ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٨(  

القرار اليت تقضي بأال يقيد مشروع القرار املعامالت التجاريـة  
ـــ   ــأثري علــــى عـ دم القانونيــــة األخــــرى الــــيت لــــيس هلــــا أي تــ

  .)٦٩(االنتشار

وأكــد ممــثال االحتــاد الروســي واألرجنــتني أيضــا علــى     
ضــرورة إجيــاد احلــل الفعــال ملشــكلة ضــمن إطــار ديبلوماســي   

الـيت ال جتيـز أي جلـوء     ٤١وقانوين واختاذ التدابري وفقا للمـادة  
  .)٧٠(إىل استعمال القوة

وقـال ممثــل الواليــات املتحـدة، يف معــرض إشــارته إىل     
زالت تتحدى اتمـع الـدويل،    ران اإلسالمية ماأن مجهورية إي

بشـأن حقيقـة   “ واضح وال حيتمل التأويل”إن مشروع القرار 
أنه سيجرب مجيـع الـدول علـى أن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة        
ملنع تقـدمي أي معـدات، وتكنولوجيـا، ومسـاعدة تقنيـة وماليـة       

أي من شأا أن تسـهم يف تزويـد مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بـ      
ــه، أو لتســليم املــاء       ــوم أو إعــادة معاجلت ــرامج إلثــراء اليوراني ب

ــى أن حكومــ      ــة. وشــدد عل ــل أو األســلحة النووي  ة بلــدهالثقي
باحتياجاـا وعلـى    “التقيد املطلـق ”سوف تصر على ضرورة 

أــا ســتتخذ أيضــا اخلطــوات الالزمــة مبوجــب القــانون احمللــي   
انـات الـيت تشـارك يف    الختاذ التدابري املناسبة ضد األفـراد والكي 

ــدان األخــــرى أن      ــتدعو البلــ ــووي، وســ ــران النــ ــامج إيــ برنــ
  .)٧١(حذوها  حتذو

إن الـس ال ميكنـه أن يعـاجل     قـائال ممثل الصـني   علّقو  
ــرده’’هــذه املســألة   ــة   ‘‘ مبف ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي وأن الوكال

يف مجيـع احلـاالت هـي اآلليـة الرئيسـية ملعاجلـة       ينبغي أن تكون 
ة. وقــال إنـــه ينبغـــي تعزيــز اجلهـــود الدبلوماســـية   هــذه املســـأل 

__________ 

 .٩ الصفحةاملرجع نفسه،   )٦٩(  

 ٨ الصــفحة (االحتــاد الروســي)؛ و   ٢ الصــفحة املرجــع نفســه،     )٧٠(  
 (األرجنتني).

 .٤و  ٣الصفحتان املرجع نفسه،   )٧١(  
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لس، ودعا مجيـع األطـراف املعنيـة إىل    نطاق ااملبذولة خارج 
التزام اهلدوء وممارسـة ضـبط الـنفس،    ” و“ موقف بناء’’اختاذ 

واالمتناع عـن اختـاذ أي خطـوات مـن شـأا أن تضـر اجلهـود        
  .)٧٢(“الدبلوماسية وتؤدي إىل تدهور احلالة

مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية، يف معـــرض  وقـــال ممثـــل  
إشــارته إىل التصــرحيات الــيت صــدرت عــن إســرائيل يف اآلونــة  
ــه يتســاءل عــن األســاس      ــة، إن األخــرية بشــأن األســلحة النووي

ــي الــذي   ــتند إليــه املنطق ــزاءات علــى    ا يس ــس يف فــرض ج ل
قـط أن هامجـت أي    ثمجهورية إيران اإلسـالمية، الـيت مل حيـد   

حدة أو أن هددت باستعمال العنـف ضـده؛   عضو يف األمم املت
ــة؛      ــديولوجي تطــوير األســلحة النووي ــق إي ورفضــت مــن منطل

تنسـحب أبـدا مـن     وكانت مستعدة لتقدمي ضمانات تكفل أال
معاهــدة عــدم انتشـــار األســلحة النوويـــة؛ ومسحــت للوكالـــة     
الدولية للطاقة الذريـة بـإجراء عمليـات تفتـيش علـى منشـآا؛       

املشـــروعة علـــى مـــدى عـــامني،  وعلقـــت أنشـــطة التخصـــيب
ــول اإلضــايف.      ــذ الربوتوك ــتئناف تنفي ــتعدادها الس ــدت اس وأب

من ميثاق األمـم   ٢٤وقال إن الس ملزم بالرد مبوجب املادة 
ــة     ”املتحــدة  ــاز النظــام اإلســرائيلي لألســلحة النووي ــى احتي عل

. وأضاف قـائال إن التوصـل إىل حلـول    “بطريقة غري مشروعة
بـني أهـداف القـرارات املقترحـة مـن قبـل       للمسألة مل يكن من 

عدد قليل من األعضاء الدائمني، وال سـيما الواليـات املتحـدة    
تنظر جبدية يف املقترحات اليت قدمتـها مجهوريـة   ”حيث إا مل 

ــران اإلســالمية، ومل   إىل اســتخدام الــس   كــن تســعى إال تإي
  .)٧٣(‘‘إلجبار إيران على التخلي عن حقوقها

رار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع    وطرح مشروع القـ   
ــرار   ــفه القـ ــذي ٢٠٠٦( ١٧٣٧بوصـ ــه )، الـ ــرر بـ ــس، ا قـ لـ
__________ 

 .٩و  ٨ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٧٢(  

 .١٦-١٠ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٧٣(  

متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  :)٧٤(منها ما يليأمور، 

قــرر أن تقــوم مجهوريــة إيــران اإلســالمية دون مزيــد مــن التــأخري    
  ؛ساسة من حيث االنتشاراحل أنشطتها النوويةبتعليق 

ــة دون     و   ــدابري الضــرورية للحيلول ــدول الت ــع ال ــرر أن تتخــذ مجي ق
توريــد مجيــع األصــناف واملــواد واملعــدات والســلع والتكنولوجيــات الــيت  
مـــن شـــأا أن تســـهم يف أنشـــطة إيـــران املتصـــلة بالتخصـــيب أو إعـــادة 

  املعاجلة أو املتعلقة باملاء الثقيل؛

ــدابري    و   ــدول أيضــا الت ــع ال ــرر أيضــا أن تتخــذ مجي ــع   ق ــة ملن الالزم
تزويد إيران بأي نـوع مـن املسـاعدة أو التـدريب التقنـيني، أو املسـاعدة       
ــن اخلــدمات، أو نقــل       ــا م ــتثمار، أو السمســرة أو غريه ــة، أو االس املالي

مـا يتصـل بتوريـد أو بيـع أو نقـل أو صـنع        املوارد أو اخلدمات املالية، يف
ــتخدام األصـــناف واملـــواد واملعـــدات والســـلع والتك     أو نولوجيـــات اسـ

  احملظورة؛

ــران اإلســالمية   و   ــة إي ــرر أن تتوقــف مجهوري ــع  عــن ق تصــدير مجي
وأن حتظـــر  S/2006/815 و S/2006/814األصــناف الـــواردة يف الـــوثيقتني  

بل رعاياها؛مجيع الدول األعضاء شراء تلك األصناف من إيران من ق  

ــول     و   ــة الوصـ ــالمية إمكانيـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــوفر مجهوريـ ــرر أن تـ قـ
ن على حنو ما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي يتسـىن هلـا   والتعاو

التحقـــــق مـــــن تعليـــــق األنشـــــطة املبينـــــة يف القـــــرار وتســـــوية مجيـــــع  
  العالقة؛  القضايا

قــرر أن جتمــد مجيــع الــدول األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد    و  
ــاريخ اعتمــاد هــذا      االقتصــادية األخــرى الــيت توجــد علــى أراضــيها يف ت

يـتحكم فيهـا األشـخاص     ر أو يف أي وقت الحق، والـيت ميلكهـا أو  القرا
ن ون أو الكيانات احملددة يف املرفق، وكذلك األشـخاص اإلضـافي  واحملدد

أو الكيانات اإلضافية الذين يقرر جملس األمن أو اللجنـة أـا تشـترك يف    
أنشطة إيـران احلساسـة مـن حيـث االنتشـار النـووي وتطـوير منظومـات         

  ترتبط ا مباشرة أو تقدم هلا الدعم؛    حة النووية أوإيصال األسل

قــرر أن يقتصــر التعــاون الــتقين املقــدم إىل إيــران مــن الوكالــة        و  
ــة أو  ــة الذري ــة للطاق ــة     الدولي ــة واملنتجــات الزراعي ــى األغذي ــها عل برعايت

  الطبية أو السالمة أو على األغراض اإلنسانية األخرى فحسب؛  أو

  لس األمن تنفيذا للقرار؛قرر إنشاء جلنة تابعة و  
__________ 

الفـرع ألـف،   اجلـزء الثالـث،   احلـادي عشـر،    الفصلانظر أيضا،   )٧٤(  
ا يتعلــــق بالتــــدابري املفروضــــة مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــ يف
 يثاق.امل  من
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أن يقــدم املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يف   وطلــب   
ــران اإلســالمية     ٦٠غضــون  ــة إي ــرا عــن مــدى إثبــات مجهوري يومــا تقري

  لتعليق مجيع األنشطة املشار إليها يف القرار بشكل كامل ودائم.  
  

ه جملــــس ) الــــذي اختــــذ٢٠٠٧( ١٧٤٧القــــرار   

ــن ــودة يف  ٥٦٤٧ة يف اجللســ األم  آذار/  ٢٤املعق

  ٢٠٠٧  مارس
  

آذار/مـــــارس  ٢٣، املعقـــــودة يف ٥٦٤٦يف اجللســـــة   
إحاطـة إعالميـة مقدمـة    ”لس يف البند املعنون ا، نظر ٢٠٠٧

ــالقرار      ــال بــ ــأة عمــ ــن املنشــ ــس األمــ ــة جملــ ــيس جلنــ ــن رئــ مــ
رئــيس اللجنــة، أدىل  إحاطــة. وإضــافة إىل “)٢٠٠٦( ١٧٣٧

  ن.  ببيا  ممثل الواليات املتحدة

عـدم  وذكر الرئيس أنه أبلغ أعضاء اللجنة بأنـه ينبغـي     
ــرار    ــريات للقـــ ــدمي تفســـ ــوء إىل تقـــ )، ٢٠٠٦( ١٧٣٧اللجـــ

جيب تنفيذه بصياغته احلالية، وكفالة تنفيـذه علـى الوجـه     وإمنا
  .)٧٥(اللجنة أنشطةصحيح. مث قدم حملة عامة عن ال

ــ   لتقــدمي  االواليــات املتحــدة عــن ارتياحهــ  ةممثلــ توأعرب

 اتقارير عن تنفيذها لتـدابري اجلـزاءات، ولكنـه    أعضاء كثريةدول 

ألن بعض التقارير تقدم تفاصيل غري كافية عن  اعن قلقه تأعرب

اللوائح لتنفيذ   اخلطوات اليت مت اختاذها أو سنها لتنفيذ القوانني أو

أن تقدم الـدول  ضرورة على  ت). وشدد٢٠٠٦(  ١٧٣٧القرار 

ــراء  ــاملة لإلجــ ــافا شــ ــاء أوصــ ــاء  األعضــ ات الــــيت اختــــذا للوفــ

ــك،       ــى ذل ــالوة عل ــرار. وع ــا يف الق ــات املنصــوص عليه بااللتزام

ــ ــدول   ٧٠مــن أن حنــو   اأيضــا عــن قلقهــ  تأعرب ــة مــن ال يف املائ

)٧٦(األعضاء مل يقدم بعد تقاريره
  .  

__________ 

  )٧٥(  S/PV.5646،  ٣-١الصفحات. 

 .٤الصفحة املرجع نفسه،   )٧٦(  

آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٥٦٤٧ويف اجللســــة   
، وجـــه الـــرئيس (جنـــوب أفريقيـــا) انتبـــاه الـــس إىل  ٢٠٠٧

شــــباط/  ٢٢لــــس األمــــن اكرة موجهــــة مــــن رئــــيس مــــذ
، حييل ا تقرير املـدير العـام للوكالـة، الـذي     )٧٧(٢٠٠٧ فرباير

يرد فيه أن مجهورية إيران اإلسالمية واصلت أنشطتها املتعلقـة  
بتخصيب اليورانيوم، وأنـه مـا زال يتعـذر علـى الوكالـة تقـدمي       

تطــورات المــن تقريــر عــن التقــدم احملــرز يف جهودهــا للتحقــق  
املســتجدة يف املاضــي بشــأن الربنــامج النــووي، ومــن مث، فهــي  

عدم وجود مواد وأنشـطة   بشأنتستطيع أن تقدم ضمانات  ال
الطـابع   بشـأن نووية غري معلنة يف مجهورية إيران اإلسالمية أو 

  السلمي اخلالص هلذا الربنامج.

وأدىل يف هذه اجللسة ببيانـات معظـم أعضـاء الـس،       
  .)٧٨(اإلسالمية  رية إيرانوممثل مجهو

وأعرب معظم املتكلمني عن أسـفهم ألن الـس رمبـا      
ــة     ــى مجهوريـ ــدة علـ ــات جديـ ــرض عقوبـ ــطر إىل فـ ــران يضـ إيـ

اإلسالمية، وحثوا حكومتها على التعاون على حنـو كامـل مـع    
الوكالة ليتسىن التحقق من الطـابع السـلمي لربناجمهـا النـووي،     

ــى ضــرورة إجيــاد حــل ســلمي     ــق املســدود،  وأكــدوا عل للطري
وشـددوا يف معــرض تأكيــدهم علــى أمهيــة بــذل جهــود لوقــف  
االنتشار، على تأييدهم القـوي ملعاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة      

  إليها.  النووية، ودعوا مجيع الدول إىل االنضمام

ــدول    عــدة مــتكلمني وأكــد    ــت لل ــى أن احلــق الثاب عل
احلصـول  املوقعة يف تطوير الطاقـة النوويـة لألغـراض السـلمية و    

ىل إ. وأشــار آخــرون )٧٩(عليهــا ميثــل حجــر زاويــة يف املعاهــدة 
__________ 

  )٧٧(  S/2007/100. 

 مل يدل ممثلو إيطاليا، وبريو، وغانا ببيانات.  )٧٨(  

  )٧٩(  S/PV.5647  ــفحة ــر)؛  ٢الصــ ــفحة (قطــ ــو)؛  ٣والصــ (الكونغــ
 والصــفحة(فرنسـا)؛   ١٠والصـفحة  (اندونيسـيا)؛   ٤ والصـفحة 
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يف ايــة   أمهيــة العمــل مــن أجــل نــزع ســالح مجيــع الــدول       
ــة    أو دعــوا، )٨٠(املطــاف ــد إىل إنشــاء منطق ــى وجــه التحدي عل

. وأعـرب  )٨١(خالية مـن األسـلحة النوويـة يف الشـرق األوسـط     
مـن   حىت بعد عدة سـنوات  ألنهآخرون عن قلقهم،  متكلمون

التحقيق، ال تزال الوكالة غـري قـادرة علـى أن تقـدم للمجتمـع      
مـــا يتعلـــق بالطـــابع الســـلمي  الـــدويل التأكيـــدات املطلوبـــة يف

ــار     ــا آثـ ــيت هلـ ــائل الـ ــاروا إىل أن املسـ ــامج، وأشـ ــالص للربنـ اخلـ
  .)٨٢(تزال بدون إجابة  عسكرية ال

ــى أن مشــروع        ــن املمــثلني عل ــد م وشــدد أيضــا العدي
يـدخل أي تغـيري علـى أحكـام      ى الـس ال القرار املعروض علـ 

ــرة  ــرار   ١٥الفق ــن الق ــإن  )٨٣()٢٠٠٦( ١٧٣٧م ــايل، ف ، وبالت
جتميــد األصــول ال مينــع أي شــخص أو كيــان يــدرج امســه يف   

__________ 

ــني)،  ١٦ ــفحة (الصــــ ــا)؛  ١٨والصــــ ــفحة (بنمــــ  ١٩والصــــ

 (سلوفاكيا).

 ٤والصــــــفحة (الكونغــــــو)؛  ٣الصــــــفحة املرجــــــع نفســــــه،   )٨٠(  

 (جنوب أفريقيا). ٥الصفحة )؛ وإندونيسيا(

 .(اندونيسيا) ٤والصفحة (قطر)؛  ٢الصفحة نفسه،  املرجع  )٨١(  

 (فرنسا). ١٠والصفحة كونغو)؛ (ال ٣الصفحة املرجع نفسه،   )٨٢(  

منـــــه علـــــى  ١٥)، وتـــــنص الفقـــــرة ٢٠٠٦( ١٧٣٧القـــــرار   )٨٣(  
ــدابري املــذكورة يف الفقــرة   ”الــس،  أن أعــاله  ٣٢يقــرر أن الت
متنع شخصا أو كيانا حمـددا مـن دفـع مبلـغ مسـتحق مبوجـب        ال

ــك الشــخص أو    ــل إدراج ذل ــرم قب ــد أب ــة،   عق ــان يف القائم الكي
املعنيـة قـد قـررت أن: (أ) العقـد لـيس      شريطة أن تكـون الـدول   

ــلع     ــدات أو السـ ــواد أو املعـ ــناف أو املـ ــن األصـ ــأي مـ ــال بـ متصـ
والتكنولوجيــات أو املســاعدة أو التــدريب أو املســاعدة املاليــة     

أو السمسرة أو اخلدمات احملظورة املشـار إليهـا يف    االستثمار أو
ة أعـاله؛ و (ب) أن املبلـغ مل يسـتلم بصـف     ٦و  ٤و  ٣الفقرات 

مباشرة أو غري مباشرة من جانب شـخص أو كيـان حمـدد وفقـا     
أعــاله؛ وذلــك بعــد أن ختطــر الــدول املعنيــة اللجنــة    ١٢للفقــرة 

بنيتــها دفــع أو اســتالم هــذه املبــالغ أو اإلذن، عنــد االقتضــاء،       
بوقــف جتميــد األمــوال أو األصــول املاليــة أو املــوارد االقتصــادية 

 “.من تاريخ ذلك اإلذن األخرى هلذا الغرض، قبل عشرة أيام

ــرار جملـــس األمـــن   ) ويف مشـــروع ٢٠٠٦( ١٧٣٧مرفقـــي قـ
القرار احلـايل مـن دفـع أي مبلـغ مسـتحق مبوجـب عقـد دخـل         

خص أو الكيـان يف القائمـة يف   حيز النفاذ قبل إدراج ذلك الش
. وأضــاف ممثــل االحتــاد )٨٤(١٥احلــاالت الــيت تشــملها الفقــرة 

ــيت أذن ــا     ــز مواصــلة األنشــطة ال ــائال إن ذلــك جيي الروســي ق
  .)٨٥(جملس األمن يف جمال التجارة والتعاون االقتصادي

ــق ممثلـــو     ــني والكونغـــو علـــى    إواتفـ ندونيســـيا والصـ
أنه تدبري عقـايب وضـرورة    على التصويتضرورة أال ينظر إىل 

إن  ا. وقــالو “أداة إكــراه”أال يتحــول دور جملــس األمــن إىل   
مـن ذلـك، وسـيلة إلقنـاع حكومـة       بـدال  ،مشـروع القـرار هـو   

مجهورية إيران اإلسالمية باالمتثال للقرارات السـابقة وتسـوية   
  .)٨٦(الذرية  املسائل اليت مل تسو بعد مع الوكالة الدولية للطاقة

ــا أن وفــد بلــده سيصــوت   وذكــر ممثــل    جنــوب أفريقي
لصاحل مشروع القرار على الـرغم مـن أنـه أبعـد مـن أن يكـون       
مثاليــا. وأعــرب عــن اعتقــاده بأنــه ينبغــي أال تســتعمل التــدابري  

صـر ذلـك   تيق نالقسرية من قبيل اجلزاءات إال حبذر شديد، وأ
ــي      ــوار السياسـ ــتئناف احلـ ــدعم اسـ ــة بـ ــاالت املتعلقـ ــى احلـ علـ

ياسية. وانتقد الـدول املقدمـة ملشـروع القـرار     واملفاوضات الس
ــران       ــة إيـ ــة مجهوريـ ــت حكومـ ــو كانـ ــا لـ ــرفها كمـ ــى تصـ علـ
اإلســـالمية تشـــكل يف حـــد ذاــــا ديـــدا للســـالم واألمــــن      
ــاك      ــا إذا كــان هن ــان م ــق بتبي ــر يتعل ــدوليني، واحلــال أن األم ال
ديــد يشــكله الربنــامج النــووي جلمهوريــة إيــران اإلســالمية.   

__________ 

  )٨٤(  S/PV.5647 ، ــفحة ــدة  ١٠الصـــ ــة املتحـــ ــا)؛  ،(اململكـــ وفرنســـ
ــفحة  ــدة)؛ و  ٩والصـ (االحتـــاد  ١١ الصـــفحة(الواليـــات املتحـ

 والصني). ،الروسي

 .١٥ الصفحةاملرجع نفسه،   )٨٥(  

 والصــفحة(الكونغــو وإندونيســيا)؛  ٣ الصــفحةاملرجــع نفســه،   )٨٦(  

 (الصني). ١٦
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جنــــوب أفريقيــــا اقترحــــت عــــددا مــــن   وأضــــاف قــــائال إن
التعــديالت البنــاءة علــى مشــروع القــرار حــىت يكــون متناســبا   
وتــدرجييا وقــابال للرجــوع فيهــا، وإنــه يشــعر خبيبــة أمــل لعــدم   

  .)٨٧(املقترحات هقبول أي من هذ

وتـال ممثـل اململكـة املتحـدة نـص بيـان مشـترك صـادر           
والصــني  عــن وزراء خارجيــة االحتــاد الروســي وأملانيــا وفرنســا

واململكة املتحدة والواليات املتحدة، وأعرب عـن أسـفه لعـدم    
ــس       ــرارات الســابقة ل ــران اإلســالمية للق ــة إي ــال مجهوري امتث
األمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكـد مـن جديـد أيضـا     

الـذي يـدعو إىل أن تتـوىل    ‘‘ الوقف يف مقابل الوقـف ’’مقترح 
فتـــرة املفاوضـــات وقـــف مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية خـــالل  

ــة       ــق الوكال ــى أن تتحق ــوم عل ــإثراء اليوراني ــة ب أنشــطتها املتعلق
 الوقــتالدوليـة للطاقـة الذريـة مـن ذلـك، وأن يشـفع ذلـك يف        

تنفيـذ  وقف ذاته بوقف مناقشة جملس األمن للربنامج النووي و
  .)٨٨(التدابري اليت اختذت مبوجب قراراته

 الـــس،  نممـــثال فرنســـا واململكـــة املتحـــدة أ    ورأى  
جــه التــدرجيي واملتناســب يف  ” هــذا القــرار، يواصــل  هباختــاذ

  .)٨٩(“تناول حالة مجهورية إيران اإلسالمية

وذكــر ممثــل الواليــات املتحــدة أن التــدابري الــيت جيــري   
اختاذها ال يراد ا معاقبة السـكان املـدنيني وأـا تـدابري جـرى      

قـدمون الـدعم   تكييفها الستهداف املؤسسات واألفراد الذين ي
للـــربامج النوويـــة والصـــاروخية جلمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية. 

لـس يريـد   اورفض ادعاء قيادة مجهورية إيران اإلسالمية بأن 
سـلمية، وأشـار   الجتريدها من احلق يف الطاقة النووية لألغراض 

__________ 

 .٧-٦ الصفحتان، املرجع نفسه  )٨٧(  

 .٨-٧ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٨٨(  

 واململكة املتحدة). ،(فرنسا ١٠الصفحة املرجع نفسه،   )٨٩(  

ــه     ــا يف حزيران/يونيـ ــرح عليهـ ــذي طـ ــراح الـ  ٢٠٠٦إىل االقتـ
ــا   ــا يف بن ــدمي املســاعدة إليه ــة   لتق ــد الطاق ــة لتولي ء حمطــات مدني

النووية تربد باملاء اخلفيـف. وقـال إن رفـض العـرض قـد بعـث       
شدد، مشـريا  مثرية للقلق البالغ. و “إشارة” الدويل اتمعإىل 
ــة إيــران اإلســالمية قــد وصــفت جملــس       إىل ــادة مجهوري أن قي

مــن امليثــاق تــنص   ٢٥علــى أن املــادة  ،“بالالشــرعي”األمــن 
ة جلميــع الــدول األعضــاء بتنفيــذ قــرارات ملزمــ اتعلــى واجبــ

ن الدعوات الـيت وجهتـها مجهوريـة إيـران     إأيضا  قاللس. وا
اإلسالمية إىل حمو إسرائيل من اخلريطة تشـكل انتـهاكا للمـادة    

من ميثاق األمم املتحدة، األمر الذي يوضـح أن علـى مجيـع     ٢
ــدول األعضــاء االمتنــاع عــن التهديــد باســتعمال القــوة يف        ال

  .)٩٠(عالقات الدوليةال

وسلط ممثـل االحتـاد الروسـي الضـوء علـى أن التـدابري         
) فرضـــت عمـــال ٢٠٠٧( ١٧٤٧املفروضـــة مبوجـــب القـــرار 

من ميثاق األمـم املتحـدة، وهـي بالتـايل حتـول دون       ٤١باملادة 
. وشدد ممثل الكونغـو أيضـا علـى    )٩١(إمكانية اللجوء إىل القوة

احلصـر إىل حـل مـن     أن حل األزمة يتطلب التوصل على وجه
  .)٩٢(خالل احلوار، دون أي ديد باستخدام القوة

وذكر ممثل الصـني أنـه يف التعامـل مـع املسـألة النوويـة         
ينبغــي أال حييــد أي إجــراء عــن هــدف احلفــاظ علــى اآلليــات    
الدوليــة لعــدم االنتشــار وحفــظ الســالم واالســتقرار. كمــا أن  

ــوار    ــار احلـ ــة يف مسـ ــاء العمليـ والتفـــاوض مـــن الضـــروري إبقـ
__________ 

، انظــر ٢٥مــا يتعلــق باملــادة  يفو. ١٢ الصــفحةاملرجــع نفســه،   )٩٠(  
 يفو؛ ١٩ احلالـة اجلزء الثاين، الفـرع بـاء،    - الفصل الثاين عشر
ــادة    ــق بامل ــا يتعل ــاين عشــر )، انظــر الفصــل  ٤( ٢م اجلــزء  - الث
 األول، الفرع باء.

 .١٦ الصفحةاملرجع نفسه،   )٩١(  

 .٣ الصفحةاملرجع نفسه،   )٩٢(  
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ــالطرق الســلمية.     والتشــديد علــى ضــرورة التوصــل إىل حــل ب
ــز اجلهــود الدبلوماســية     ــإن مــن املهــم تعزي ــذلك، ف ــة ول املبذول

  .)٩٣(األمن  جملسنطاق خارج 

وردا على ذلك، قال ممثـل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية       
جملــس أوال خــدعت ”إن الــدول األعضــاء الــيت قــدمت القــرار 

ية للطاقة الذرية، ووظفت قـدرا علـى   الوكالة الدول “حمافظي
ــرارات       ــة ق ــن باجتــاه اختــاذ ثالث ــس األم الضــغط وحركــت جمل

حقـه غـري   ”داعي هلا، األمر الذي يراد به حرمان شعبنا من  ال
ــل للتصــرف  ــة لألغــراض   “ القاب ــا النووي يف تطــوير التكنولوجي

الســـلمية. وقـــال أيضـــا إن الربنـــامج النـــووي الســـلمي لبلـــده   
ديد للسالم واألمـن الـدوليني، وبالتـايل فهـو يقـع      ميثل أي  ال

خارج نطاق واليـة جملـس األمـن املسـتندة إىل امليثـاق. وأشـار       
إىل أن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ذكــرت يف تقريرهــا أن  
ــران اإلســالمية قــد مت     ــة إي ــة داخــل مجهوري مجيــع املــواد النووي

وويـة املعلـن   ليس مثة أي من املواد الن هحصرها والتحقق من أن
قـال إن  عنها جرى حتويله الستخدامه يف غري الغـرض املـراد، و  

أي قـدرة علـى صـناعة مـواد نوويـة      وجـود  مل تالحـظ   الوكالة
نتــاج أســلحة. ومــع ذلــك، فــإن جملــس  تصــلح الســتخدامها إل

أوىف جبميع التزاماتـه املنوطـة بـه مبوجـب      “يعاقب بلدا”األمن 
ــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة     وضــمانات الوكالــة   معاه

يتجـاوز  ”الدولية للطاقة الذرية. ويضـاف إىل ذلـك أن القـرار    
ــزاعم ــتهداف      املـ ــعى إىل اسـ ــه يسـ ــث إنـ ــه، حيـ ــة ملقدميـ املعلنـ

املؤسسات الدفاعية واالقتصادية والتعليمية، وواضح أنه يرمـي  
. “إىل حتقيــق أهــداف تتجــاوز برنــامج إيــران النــووي الســلمي

د أن بلـده يظـل مسـتعدا يف مجيـع     وختم بالقول إنه يعيـد تأكيـ  
حمــــددة زمنيــــا ودون  ”احلــــاالت للــــدخول يف مفاوضــــات   

مثــل يف ت، غــري أن الطريقــة الوحيــدة للمضــي قــدما ت “شــروط
__________ 

 .١٦ الصفحةاملرجع نفسه،   )٩٣(  

وشــدد علــى أن  التخلــي عــن الشــروط املســبقة غــري املعقولــة،  
  .)٩٤(“ليس خيارا وال حال”وقف التخصيب 

لــس إىل نــص مشــروع قــرار  اووجــه الــرئيس انتبــاه   
أملانيـا وفرنسـا واململكـة املتحـدة. مث طـرح املشـروع        قدم منم

 ١٧٤٧للتصـــــويت واعتمـــــد باإلمجـــــاع بوصـــــفه القـــــرار     

، متصـرفا مبوجـب الفصـل    قرر بـه الـس  ، الذي )٩٥()٢٠٠٧(
  :)٩٦(يثاق، مجلة أمور، منها ما يلياملالسابع من 

قــرر أن تقــوم مجيــع الــدول بإخطــار اللجنــة بــدخول األشــخاص     
ــددين يف ــرار  احملـ ــق القـ ــذا  ٢٠٠٦( ١٧٣٧ مرفـ ــق األول هلـ ) أو يف املرفـ

  القرار أو عبورهم أراضيها؛  

ــق التــدابري احملــددة يف الفقــرات     و   ــرر أن تنطب  ١٤و  ١٣و  ١٢ق
علــى األشــخاص والكيانــات أيضــا ) ٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار  ١٥ و

  يف املرفق األول هلذا القرار؛   املدرجني

إلسـالمية بتوريـد أو بيـع أو نقـل     قرر أال تقـوم مجهوريـة إيـران ا   و  
أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشـر أو غـري مباشـر مـن أراضـيها      

على يد رعاياها أو باسـتخدام السـفن الـيت ترفـع علمهـا أو طائراـا،       أو 
وأن حتظـــر مجيـــع الـــدول شـــراء هـــذه األصـــناف مـــن مجهوريـــة إيـــران  

ــيت      ــل رعاياهــا أو باســتخدام الســفن ال ــا  اإلســالمية مــن قب ــع أعالمه ترف
طائراــا، ســواء كــان منشــأ هــذه األصــناف أراضــي مجهوريــة إيــران    أو

  اإلسالمية أو مل يكن؛  

أهاب جبميع الدول واملؤسسات املالية الدولية عدم الـدخول يف  و  
التزامــات جديــدة لتقــدمي مــنح ومســاعدات ماليــة وقــروض تســاهلية إىل  

لـك ألغـراض إنسـانية    حكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية، إال إذا كـان ذ   
  وإمنائية؛  

دعــا مجيــع الــدول األعضــاء إىل أن تقــدم إىل اللجنــة يف غضــون  و  
يوماً من اختاذ هذا القـرار تقـارير عـن اخلطـوات الـيت اختـذا لتنفيـذ         ٦٠

  تنفيذًا فعاالً؛   ٧ و ٦و  ٥و  ٤و  ٢الفقرات 

__________ 

 .٢٥-٢١ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٩٤(  

  )٩٥(  S/2007/170. 

ــف، يف     )٩٦(   ــق   انظــر أيضــا، اجلــزء احلــادي عشــر، الفــرع أل مــا يتعل
 يثاق.امل  لفصل السابع منبالتدابري املفروضة مبوجب ا
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يومـا تقريـرا آخـر     ٦٠طلب إىل املدير العام أن يقدم يف غضون و  
ــع األنشــطة املــذكورة يف القــرار     عمــ ــد أوقفــت مجي ــران ق ا إذا كانــت إي

) إيقافا كامال ومستدميا، وعـن إجـراءات امتثـال إيـران     ٢٠٠٦( ١٧٣٧
جلميع اخلطوات اليت طلبـها جملـس حمـافظي الوكالـة واألحكـام األخـرى       

ــرار     ــيت نــص عليهــا الق ) والقــرار احلــايل، إىل جملــس   ٢٠٠٦( ١٧٣٧ال
  توازي مع ذلك إىل جملس األمن لكي ينظر فيه.حمافظي الوكالة وبال

، نظــر )٩٧(٥٨٠٧ و ٥٧٤٣و  ٥٧٠٢ويف اجللســات   
إحاطــة إعالميــة مقدمــة مــن رئــيس  ”لــس يف البنــد املعنــون ا

. “)٢٠٠٦( ١٧٣٧جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      
ــدة   تلـــك ويف  ــات املتحـ ــثال الواليـ ــانني ممـ ــات، أدىل ببيـ اجللسـ

  وقطر.  

ــة  وأشـــار الـــر   ــه الـــيت قـــدمها يف اجللسـ ئيس يف إحاطتـ
)، بعــد ٢٠٠٧( ١٧٤٧، إىل أن الـس فـرض بقـراره    ٥٧٠٢

تدابري إضـافية  ، ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٤أن قدم تقريره املؤرخ 
ــران      ــة إي ــى صــادرات األســلحة مــن مجهوري تشــمل حظــرا عل
ــى أشــخاص       ــر الســفر عل ــد األصــول وحظ اإلســالمية، وجتمي

  .)٩٨(امة عن عمل اللجنةآخرين. مث قدم الرئيس حملة ع

ممثلــة الواليــات املتحــدة  أشــارتويف اجللســة نفســها،   
ــة     إىل ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــدير العــام للوكال ــر امل ــذي تقري ال

أن مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية مل توقــــف ختصــــيب  يؤكــــد
يف  تقيــداليورانيــوم واألنشــطة ذات الصــلة باملــاء الثقيــل، وأــا 

ل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إىل     ذاته إمكانية وصوالوقت 
العـرض  ’’مفاعل آراك املربد باملاء الثقيل. وأكدت مـن جديـد   

الذي عرضه على مجهورية إيران اإلسالمية كل مـن  ‘‘ السخي
ــة املتحــدة       ــا والصــني واململك ــا وفرنس ــاد الروســي وأملاني االحت
والواليات املتحدة. وحثت الدول األعضاء على توخى احلـذر  

__________ 

ــه و  ٢١عقـــــدت يف   )٩٧(   ــبتمرب و  ١٩حزيران/يونيـــ  ١٨أيلول/ســـ
 .الترتيب، على ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب 

  )٩٨(  S/PV.5702 ، ٣و ٢الصفحتان. 

ــدعو إل     يف تط ــذي ي ــد األصــول ال ــن جتمي ــتثناءات م ــق اس ــه بي ي
  .)٩٩(القرار

، قـدم رئـيس   ٥٨٠٧و  ٥٧٤٣ويف جلسـيت اإلحاطـة     
  .)١٠٠(اللجنة حملتني عامتني عن عمل اللجنة خالل تلك الفترة

ــات املتحــدة     و   ــل الوالي ــاتني اجللســتني، كــرر ممث يف ه
لـى  جها القـائم ع أن تغير نداءه إىل مجهورية إيران اإلسالمية 

أن أنشـطتها النوويـة املؤديـة لالنتشـار، و    وأن توقف املواجهة، 
ــاون تعاونــا كــامال وبــدون شــروط مــع الوكالــة الدوليــة       ت تع

  .)١٠١(للطاقة الذرية

، أضــاف ممثــل الواليــات املتحــدة ٥٨٠٧ويف اجللســة   
تؤيـد أن يتـوىل االحتـاد الروسـي تزويـد       حكومـة بلـده  قائال إن 

م مجهوريــة إيــران االســالمية   حمطــة الطاقــة النوويــة الــيت تقــو    
بتشـييدها يف بوشــهر بيورانيـوم خمصــب، إذا مـا تــبني بوضــوح    
أن مجهورية إيران اإلسـالمية ليسـت حباجـة إىل مواصـلة إثـراء      
اليورانيوم وجوانب حساسة أخـرى مـن دورة الوقـود النـووي     
للتوصل إىل توليـد الطاقـة النوويـة. وكـرر القـول إن الواليـات       

ة، والصـــني، وفرنســـا، واململكـــة املتحـــدة،  املتحـــدة األمريكيـــ
واالحتــاد الروســي، وأملانيــا، ميكنــها أن تعــرض علــى مجهوريــة  
ــامج لتوليــــد    ــاء برنــ ــاعدة علــــى إنشــ إيــــران اإلســــالمية املســ

ــة ــروط      الطاقـ ــل لشـ ــى أن متتثـ ــة علـ ــراض املدنيـ ــة لألغـ النوويـ
  .)١٠٢(األمن  جملس

ويف اجللســة نفســها، قــال ممثــل قطــر إن مــن املهــم أن    
دول الشرق األوسط مجيعها معاهدة عـدم االنتشـار دون    تنفذ

__________ 

 .٤و  ٣ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٩٩(  

)١٠٠(  S/PV.5743،  و٣و  ٢الصفحتان ، S/PV.5807  ٢الصفحة. 

)١٠١(  S/PV.5743 ،و ، ٤و ٣ن الصفحتاS/PV.5807  ٢الصفحة. 

)١٠٢(  S/PV.5807،  ٣و  ٢الصفحتان. 
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ــة     ــة الوكال ــز، ورحــب بالتفــاهم املــربم بــني أمان ــة أو متيي انتقائي
الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة ومجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية يف      

املتعلقـة بتنفيـذ نظـام    خطة العمل  بشأن ٢٠٠٧آب/أغسطس 
أطـراف النقـاش علـى ضـبط     ، وشـجع مجيـع   الوكالـة  ضمانات

ــ ــة      نفسال ــة الدولي ــى اســتقالل الوكال ــأثري عل ــة الت وعــدم حماول
  .)١٠٣(للطاقة الذرية

  
عــــــدم االنتشــــــار/مجهورية كوريــــــا الشــــــعبية      - جيم

  الدميقراطية  
  

  اإلجراءات التمهيدية  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧١٨القــــرار   

تشـرين   ١٤املعقـودة يف   ٥٥٥١األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 
  

تشــــــــرين  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٥٥١يف اجللســــــــة   
ــوبر  ــو األرجنـــتني   )١٠٤(٢٠٠٦األول/أكتـ ، أدىل ببيانـــات ممثلـ

والصــني وفرنســا واليابــان واالحتــاد الروســي واململكــة املتحــدة 
والواليات املتحدة وممثال مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة    
ومجهوريــة كوريــا. ووجــه الــرئيس (اليابــان) انتبــاه الــس إىل 

ــة     رســالة حت ــاطق باســم وزارة خارجي ــا صــادرا عــن الن ــل بيان ي
. ويف تلـك الرسـالة،   )١٠٥(مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة   

ذكــر النــاطق باســم الــوزارة أن التجربــة النوويــة الــيت أُجريــت   
تشرين األول/أكتوبر كانـت مبثابـة إجـراء     ٩حتت األرض يوم 
__________ 

 .٣ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٠٣(

ملزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف هــذه اجللســة،   )١٠٤(
انظر الفصل احلادي عشر، اجلزء األول، الفرع باء، فيمـا يتعلـق   

الثالـث،   مـن امليثـاق؛ والفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء       ٣٩باملادة 
ــادة    ــق بامل ــاء، فيمــا يتعل ؛ والفصــل احلــادي عشــر،  ٤١الفــرع ب

 .٥١اجلزء التاسع، الفرع باء، فيما يتعلق باملادة 

)١٠٥(  S/2006/801. 

اطيــة يهــدف إىل تعزيــز قــدرة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقر 
علـى الــدفاع عــن الــنفس وأن الســبب الوحيــد يف إجــراء تلــك  

ــة هــو   ــات والضــغوط الــيت     ”التجرب ــد النــووي والعقوب التهدي
. واشـتكى مـن أنـه مـا إن أعلنـت      “متارسها الواليـات املتحـدة  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، اليت كانت قـد انسـحبت   
جتربـة نوويـة    من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، إجـراءَ 

استغلت الواليـات املتحـدة جملـس األمـن إلصـدار قـرار       ”حىت 
بالضــغط علــى بيونغيــانغ، ممــا يشــكل دلــيال علــى التحركــات   

. “املـــثرية للقلـــق اهلادفـــة إىل فـــرض عقوبـــات مجاعيـــة عليهـــا 
الــرغم مــن أن مجهوريـــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيـــة      وعلــى 

ه ال يــزال ثابتــا يف أجـرت التجربــة النوويــة، فقــد أعلــن أن بلــد 
مـن األسـلحة النوويـة عـن      ةعزمه على جعل شبه اجلزيرة خالي

ــات      ــه إذا زادت الواليـ ــري أنـ ــات. غـ ــوار واملفاوضـ ــق احلـ طريـ
ــة،     ــا الشــعبية الدميقراطي املتحــدة الضــغط علــى مجهوريــة كوري

هذه األخرية سوف تستمر يف اختاذ تـدابري ماديـة مضـادة،     فإن
ه الـرئيس االنتبـاه أيضـا إىل    وستعترب ذلك إعالن حـرب. ووجـ  

 ٢٠٠٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٣مؤرخـة   )١٠٦(ثالث رسائل
ــواد     ــناف واملـ ــوائم باألصـ ــل قـ ــا حتيـ ــل فرنسـ ــن ممثـ ــة مـ موجهـ
واملعــدات والســلع والتكنولوجيــات املتصــلة بالقــذائف النوويــة 

  والتسيارية وغريها من أسلحة الدمار الشامل.

؛ )١٠٧(ع قــرارووجــه الــرئيس انتبــاه الــس إىل مشــرو   
طُـــرح للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع ودون مناقشـــة بوصـــفه  

)، الـــذي قـــام فيـــه الـــس، متصـــرفاً  ٢٠٠٦( ١٧١٨القـــرار 
مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق ومتخــذاً تــدابري مبوجــب    

  منه، مبا يلي:   ٤١املادة 
__________ 

)١٠٦(  S/2006/814  وS/2006/815  وS/2006/816. 

)١٠٧(  S/2006/805. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1195/1582 11-02856 
 

ــأال جتــري أي        ــة ب ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــب مجهوري طال
  تطلق قذيفة تسيارية؛  اختبار نووي آخر أو 

وطالب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بـأن تتراجـع فـورا      
  عن إعالن انسحاا من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛  

ــة كـــل      ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ وقـــرر أن تعلّـــق مجهوريـــة كوريـ
  أنشطتها املتصلة بربنامج قذائفها التسيارية؛  

ا الشـعبية الدميقراطيـة أن تتخلـى    وقرر أن على مجهوريـة كوريـ    
عن مجيع األسـلحة النوويـة ومـا يوجـد لـديها مـن بـرامج نوويـة بشـكل          

  كامل وقابل للتحقق وال رجعة فيه؛  

وقــرر أيضــا أن علــى مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة أن    
تتخلـى عــن سـائر مــا يوجـد لــديها مـن أســلحة الـدمار الشــامل وبــرامج      

  كل كامل وقابل للتحقق وال رجعة فيه؛  القذائف التسيارية بش

وقـــرر فـــرض تـــدابري تتصـــل بتصـــدير ســـلع ومـــواد معينـــة إىل   
    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أو استريادها منها.

ورحب معظـم أعضـاء الـس بـالقرار وشـددوا علـى         
ضرورة الرد احلازم والسريع على األعمال املستهترة اليت تقـوم  

يا الشعبية الدميقراطية. وشددوا على ضرورة ا مجهورية كور
أن تقوم مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جبملـة أمـور منـها    
ــرار        ــا الق ــا فيه ــن، مب ــس األم ــرارات جمل ــع ق ــذ أحكــام مجي تنفي

) الـذي طالـب الــس مبوجبـه تعليـق برنــامج     ٢٠٠٦( ١٦٩٥
القذائف التسـيارية وتفكيـك برنـامج تطـوير األسـلحة النوويـة       

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة بطريقـة ميكـن التحقـق      يف
وأكـد معظـم    منها والعودة إىل احملادثات السداسـية األطـراف.  

ــذت      ــة إذا نفّ ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــثلني أن مجهوري املم
ــتعلّق     ــة سـ ــدابري اجلزائيـ ــإن التـ ــلة، فـ ــرار ذات الصـ ــام القـ أحكـ

 )١٠٨(روســي واليابــان ممــثال االحتــاد ال  ىترفــع عنــها. وأبــد   أو
األســف ألن مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة جتاهلــت      

__________ 

)١٠٨(  S/PV.5551 ــفحة ــفحة    ٦، الصــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ  ٨(االحتــ
 (اليابان).

الرسالة الواردة يف البيان الصادر عن رئيس جملس األمن الـذي  
. وعلّــق عــدد )١٠٩(٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٦اعتمــد يف 

من األعضاء أيضا على شواغل إنسانية، ذاكرين أن اجلـزاءات  
كوريا الشعبية الدميقراطيـة  ليست موجهة حنو شعب مجهورية 

  .)١١٠(املعذّب

ــة      ــة إن التجرب ــات املتحــدة األمريكي ــل الوالي وقــال ممث
النوويــة املعلنــة جلمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة تشــكل   
ديــدا للســالم واألمــن الــدوليني مــن أخطــر التهديــدات الــيت    
واجهها جملـس األمـن علـى اإلطـالق. وأكـد علـى أن الرسـالة        

الواضــحة الــيت وجهــت جلمهوريــة كوريــا الشــعبية       القويــة و
، “لكل مـن يفكّـر يف االنتشـار   ”الدميقراطية هي أيضا موجهة 

وأعرب عن خيبة أمله لنقض حكومة مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطيــة كلمتــها مـــرة أخــرى. وشـــدد علــى وجـــوب أن     
يكون الس جاهزا للتصـرف إذا مـا قـررت مجهوريـة كوريـا      

ــعبية  ــرارات،  الشـ ــرة أخـــرى، أن تتجاهـــل القـ ــة، مـ الدميقراطيـ
وذكر أن الواليات املتحدة واألعضاء اآلخرين ميكنهم تشـديد  
التدابري ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف أي مرحلة 
ويف أي وقــــت، والعــــودة إىل الــــس الختــــاذ املزيــــد مــــن      

يف  اإلجراءات. وأى كلمته بطمأنة حلفـاء الواليـات املتحـدة   
املنطقة بأن حكومته ستظل ملتزمة بأمنـهم، وأـا ستسـعى إىل    
زيــادة تعاوــا الــدفاعي مــع حلفائهــا، مبــا يف ذلــك التعــاون يف  

  .)١١١(ميدان الدفاع ضد القذائف التسيارية
__________ 

)١٠٩(  S/PRST/2006/41  ــرع ــر الفــــ ــة   ٢٧. انظــــ ــالة املؤرخــــ (الرســــ
ــه  ٤ ــن    ٢٠٠٦متوز/يوليـ ــن مـ ــيس جملـــس األمـ ــة إىل رئـ املوجهـ

 املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة).

)١١٠(  S/PV.5551 ٦(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة    ٤، الصـــفحة 
 حتاد الروسي).(اململكة املتحدة، اال

 .٤ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١١١(
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ــس        ــاتق ال ــى ع ــل اململكــة املتحــدة أن عل وذكــر ممث
واجــب إدانــة هــذا الســلوك االســتفزازي الــذي يشــكل ديــدا 

  .)١١٢(األمن الدولينيللسلم و

ــدان        ــدرة يف مي ــن الق ــزيج م ــان أن امل ــل الياب وأكــد ممث
القــذائف التســيارية والقــدرة النوويــة جلهوريــة كوريــا الشــعبية 
ــلوك    ــالرباهني بالسـ الدميقراطيـــة، الـــيت لـــديها ســـجل مثبـــت بـ
ــدا خطــريا للســلم       ــل دي ــا ميثّ الطــائش كمصــدر لالنتشــار إمن

ــن األســف ألن الت   ــن. وأعــرب ع ــهك   واألم ــة تنت ــة النووي جرب
ــعبية       ــا الشـ ــة كوريـ ــان ومجهوريـ ــني اليابـ ــانغ بـ ــالن بيونغيـ إعـ

ــادر يف    ــترك الصـــ ــان املشـــ ــة، والبيـــ ــول/ ١٩الدميقراطيـــ  أيلـــ

، واتفاقات أخـرى. وذكـر أن حكومـة اليابـان     ٢٠٠٥ سبتمرب
أعلنت عن اختاذها تـدابري صـارمة تعـبريا عـن االحتجـاج علـى       

ــان     ــك حرم ــا يف ذل ــة، مب ــة النووي ــة   التجرب ــع الســفن التابع مجي
جلمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة مـــن دخـــول املـــوانئ  
اليابانيـــة، وحـــث األعضـــاء اآلخـــرين علـــى اإلســـراع بتنفيـــذ  

  .)١١٣(أحكام القرار

ــة      وأعـــرب ممثـــل الصـــني عـــن معارضـــة بلـــده احلازمـ
ــرد احلــازم واملالئــم       ــده للمجلــس يف ال ــة النوويــة وتأيي للتجرب

ى عــدم موافقــة بلــده علــى ممارســة  الــذي اختــذه. غــري أنــه أبــد 
ــعبية     ــا الشـ ــة كوريـ ــن مجهوريـ ــة مـ ــوالت القادمـ ــيش احلمـ تفتـ
ــن    ــات عـ ــدى بـــذلك حتفظـ ــا، وأبـ ــة إليهـ ــة واملتجهـ الدميقراطيـ
األحكام ذات الصلة من القرار. وحث بقـوة الـدول األعضـاء    
ــوات     ــع أي خطـ ــؤول ملنـ ــيف ومسـ ــاذ موقـــف حصـ ــى اختـ علـ

أن حكومـة الصـني    استفزازية قد تزيد من حدة التـوتر. وأكـد  
ال تــزال ملتزمــة حبــل ســلمي للمســألة النوويــة يف شــبه اجلزيــرة 
ــل      ــات السداســية متث ــأن احملادث ــه ب ــة، وأعــرب عــن إميان الكوري

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٣(

مقياســا واقعيــا. وأبــدى معارضــة بلــده الشــديدة الســتخدام       
القوة، وأعرب عن االرتياح ألن األطـراف املعنيـة بينـت أمهيـة     

  .)١١٤(اجلهود الدبلوماسية

دعا ممثل االحتاد الروسي إىل رد قوي لكن مـدروس  و  
بعناية ملنع تصعيد التوتر. وأكد أن أي تدابري للجزاءات ينبغـي  

تبقــى إىل مـــا ال ايـــة، وأن األهـــداف مـــن قبيـــل محـــل   ال أن
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـى االنضـمام جمـددا إىل     

ــن حت    ــة ال ميكـ ــلحة النوويـ ــار األسـ ــدم انتشـ ــدة عـ ــا معاهـ قيقهـ
  .)١١٥(بالوسائل السياسية والدبلوماسية  إال

وأعرب ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن     
ــل      ــرف مثـ ــس تصـ ــدا أن الـ ــرار، مؤكـ ــه للقـ ــاع ”رفضـ قُطّـ

ــريا يف حـــني جتاهـــل التهديـــد    “الطـــرق ــاده تـــدبريا قسـ باعتمـ
النــــووي وحتركــــات الواليــــات املتحــــدة لفــــرض اجلــــزاءات  

ــده.    ــى بل ــا الشــعبية   والضــغوط عل ــة كوري وادعــى أن مجهوري
الدميقراطية تبذل كل جهد ممكـن لتسـوية املسـألة النوويـة عـرب      
احلــوار واملفاوضــات، غــري أن إدارة الواليــات املتحــدة ردت     
على جهودها الصبورة واملخلصة بسياسة اجلزاءات واحلصـار.  
وذكر أيضا أن نزع السالح النووي من شبه اجلزيـرة الكوريـة   

ــو اهلــدف   ــة.    ه ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــهائي جلمهوري الن
واختتم املمثل كلمته قائال إن التجربـة النوويـة ال تتنـاقض مـع     

والــذي  ٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب  ١٩البيــان املشــترك الصــادر يف 
ــة      ــلحتها النوويـ ــك أسـ ــها بتفكيـ ــالده نفسـ ــت بـ ــه ألزمـ مبوجبـ
والتخلي عن برناجمها النووي الراهن، ألن حكومته كانت قـد  
ــة عنــدما     أوضــحت بأــا لــن تشــعر باحلاجــة إىل أســلحة نووي
تتخلى الواليـات املتحـدة عـن سياسـتها العدائيـة وبعـد أن يـتم        

  .)١١٦(بناء الثقة بني البلدين
__________ 

 .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٤(

 .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٥(

 .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٦(
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وذكر ممثل مجهورية كوريا أن التجربة النووية انتهاك   
 ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ١٩مرفوض للبيان املشترك الصـادر يف  

نـــزع الســـالح النـــووي مـــن شـــبه  واإلعـــالن املشـــترك بشـــأن
. ١٩٩١اجلزيــرة الكوريــة الــذي جــرى التوقيــع عليــه يف عــام   

ــة     ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري وخلــص إىل أن أعمــال مجهوري
ميكن السكوت عنها إطالقا وأن وطأا على العالقات بـني   ال

  .  )١١٧(الكوريتني لن تكون إال سلبية

ؤرخــــة وأشــــار ممثــــل األرجنــــتني إىل أن الرســــائل امل  
ــوبر   ١٣ ــرين األول/أكتـــ ــل   ٢٠٠٦تشـــ ــن ممثـــ ــة مـــ املوجهـــ

ــا ــف     )١٠٦(فرنســ ــو تعريــ ــدد أال وهــ ــدف حمــ ــم إال هلــ مل تعمــ
باألصــناف املشــار إليهــا يف القــرار ولــيس لوضــع تشــريعات       
ــة     ــات املزدوجــ ــواد والتكنولوجيــ ــى املــ ــيطرة علــ ــأن الســ بشــ

  .)١١٨(االستخدام يف ااالت اليت تغطيها املعاهدات احملددة
  

ة املعقـود  ٥٦١٨اوالت الـيت دارت يف اجللسـة   املـد   

  ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١١يف 

كــــــــانون  ١١، املعقــــــــودة يف ٥٦١٨يف اجللســــــــة   
، اســتمع الــس إىل إحاطــة قــدمها رئــيس  ٢٠٠٧الثاين/ينــاير 

) ٢٠٠٦( ١٧١٨جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــالً بــالقرار      
ــا بـــني   عـــن ــرة مـ ــة يف الفتـ ــرين األ ١٤أنشـــطة اللجنـ  ول/تشـ

. وأدىل كـل  ٢٠٠٧كانون الثاين/ينـاير   ١١ و ٢٠٠٦ أكتوبر
  من ممثلَي فرنسا واململكة املتحدة ببيان.  

ــة         ــد نقّحــت قائم ــة ق ــس أن اللجن ــرئيس ال ــغ ال وأبل
الربامج الكيميائية والبيولوجية. وقال إن اللجنـة تلقـت تقـارير    

ــن  ــيت اختــذا      ٤٦م ــاد األورويب عــن اخلطــوات ال ــدا واالحت بل
) بشـكل  ٢٠٠٦( ١٧١٨مـن القـرار    ٨لتنفيذ أحكـام الفقـرة   
__________ 

 .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٧(

 .٨رجع نفسه، الصفحة امل  )١١٨(

فعــال. وأشــار أيضــا إىل أن اللجنــة تلقــت رســالتني مــن احتــاد   
ــدى األمــم      ــا ل ــة الدائمــة ألوكراني ــدويل والبعث النقــل اجلــوي ال
املتحــدة تلتمســان فيهمــا إرشــادا أو تقــدمان إخطــارا بشــأن       

ــا الشــعبية الدميقراط     ــة كوري ــة مجهوري ــع حكوم ــاون م ــة. التع ي
والحظ أن اللجنة خلصت إىل أن أي تعريف للسـلع الكماليـة   
سيشــكل املســـؤولية الوطنيـــة لفــرادى الـــدول األعضـــاء، وأن   
القــرار مل يكــن املقصــود بــه إحــداث تــأثري إنســاين ســليب علــى  

  .)١١٩(مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ودعت ممثلـة الواليـات املتحـدة إىل اإلسـراع باعتمـاد        
ــواد واملعــدات    التعــديالت  ــوائم األصــناف وامل ــى ق ــة عل املدخل

والسلع والتكنولوجيات احملظور تصديرها إىل مجهورية كوريـا  
ــه      ــةً إن ــها. وأضــافت قائل ــة أو اســتريادها من الشــعبية الدميقراطي
ينبغــي اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة للجنــة يف موعــد ال يتجــاوز   

ا مســبقا ايــة كــانون الثاين/ينــاير، لكــن اعتمادهــا لــيس شــرط 
  .)١٢٠(إلجراءات اللجنة أو الس

وطلــب ممثــل فرنســا إىل اللجنــة أن تبــدأ العمــل علــى     
ــد األرصــدة     ــدابري جتمي ــات املشــمولة بت ــراد والكيان ــد األف حتدي
وحظر السفر؛ والنظـر يف إضـافة مـواد إىل القـوائم؛ وتبيـان أن      
أحكــام القــرار ال تفــرض حظــرا علــى اللقاحــات أو املنتجــات  

  .)١٢١(األساسية

 ١٤٦ ودعــا ممثـــل اململكـــة املتحــدة بقيـــة الـــدول الــــ    
األعضاء يف األمم املتحدة إىل تقدمي تقارير عـن اخلطـوات الـيت    

  .)١٢٢(اختذا بغرض تنفيذ أحكام القرار
__________ 

)١١٩(  S/PV.5618 ٣ و ٢، الصفحتان. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٠(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢١(

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(
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 مليات األمم املتحدة حلفظ السالمع - ٤٧
  

ــن         ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــن ال ــان صــادر ع بي

    ٢٠٠٤ أيار/مايو ١٧املعقودة يف  ٤٩٧٠

 أيــــــــــار/ ١٧املعقــــــــــودة يف  ٤٩٧٠يف اجللســــــــــة   

ــايو ــة    ٢٠٠٤ م ــر خارجي ــن، برئاســة وزي ، أجــرى جملــس األم
باكســتان، مناقشــة مواضــيعية مفتوحــة بشــأن عمليــات األمــم   

. وأدىل مجيع أعضـاء الـس ببيانـات،    )١(املتحدة حلفظ السالم
باإلضــافة إىل األمــني العــام، ووكيــل األمــني العــام لعمليــات       

الســـــالم، وممثلـــــي األرجنـــــتني وأرمينيـــــا وأســـــتراليا حفـــــظ 
وإندونيســيا وأوكرانيـــا وأيرلنــدا وبـــنغالديش وبــريو وتـــونس    
واجلبل األسود واجلمهورية العربية السورية ومجهوريـة كوريـا   
ــاال     ــربيا وغواتيمـ ــا وصـ ــوب أفريقيـ ــدوفا وجنـ ــة مولـ ومجهوريـ
وفيجي وكازاخستان وكنـدا وكـوت ديفـوار ولبنـان وماليزيـا      

  وناميبيا ونيبال ونيوزيلندا واهلند واليابان. ومصر

وكــــان معروضــــا علــــى الــــس رســــالة مؤرخــــة        
، تضـم ورقـة غـري    )٢(مـن ممثـل باكسـتان    ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٠

رمسية تقترح أن تركز املناقشة على العناصر التالية: التحـديات  
ــة األمــم املتحــدة إلجيــاد مســتويات      ــام منظوم ــة أم ــة املاثل املقبل

الـدعم السياسـي واملـايل والبشـري والسـوقي الـالزم        كافية من
ــاد مــؤخرا يف        ــاد احل ــد االزدي ــدول األعضــاء بع ــن ال ــه م تقدمي

__________ 

ملزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف هــذه اجللســة      )١(  
تقــرر فيهــا، انظــر الفصــل الرابــع، اجلــزء األول، املالحظــة،   ومــا

ما يتعلق بعمليـة اختـاذ القـرار والتصـويت؛ والفصـل السـادس،       في
(ج)، فيما يتعلـق بالعالقـات    ١٢اجلزء الثاين، الفرع باء، احلالة 

مــع الــس االقتصــادي واالجتمــاعي؛ والفصــل احلــادي عشــر،  
اجلزء اخلـامس، الفـروع جـيم ودال وواو، فيمـا يتعلـق باملـادتني       

ــاين   ٤٧و  ٤٤ ــاق؛ والفصــل الث عشــر، اجلــزء الثالــث،   مــن امليث
 الفرع ألف، فيما يتعلق بالفصل الثامن من امليثاق.

  )٢(  S/2004/378. 

الطلــب علــى عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم؛ وتقيــيم   
التقدم احملرز يف أنشطة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم منـذ بـدء       

ــر اإلبراهيمــي   ــواردة يف تقري ــذ اإلصــالحات ال ــيم ، وت)٣(تنفي قي
ــة     ــتراتيجية والتنفيذيــ ــب االســ ــتقبل يف اجلوانــ ــات املســ اجتاهــ
ــد أُدرجــت الرســالة يف جــدول        ــات حفــظ الســالم. وق لعملي

  األعمال.

وألقى األمني العام، يف بيانه االستهاليل، الضـوء علـى     
الطفــرة يف الطلــب علــى عمليــات حفــظ الســالم، مبــا يف ذلــك 

اليـات الـيت تتجـاوز    تزايد عدد العمليات املتعددة األبعاد، والو
املهام العسكرية التقليدية. وأشار إىل أنـه يلـزم األمـم املتحـدة،     
ألجــــل اســــتيعاب تكــــاليف البعثــــات اجلديــــدة واملعــــززة،      

دوالر إضــايف للميزانيـة احلاليــة حلفــظ السـالم الــيت تبلــغ    بليـون 
بليـــون دوالر. مث أكـــد علـــى عـــدد مـــن التحـــديات       ٢,٨٢

ات، مبــا يف ذلــك تزايــد التوقعــات  الرئيســية املاثلــة أمــام العمليــ 
إزاء ما ميكن للبعثات املتعـددة األبعـاد حتقيقـه؛ وزيـادة العنـف      
املوجــه ضــد حفظــة الســالم مــن جانــب مفســدي الســالم؛        
وضــرورة أن يكــون جلميــع إدارات األمــم املتحــدة ووكاالــا   
وبراجمها دور تقـوم بـه يف عمليـة حفـظ السـالم؛ وضـرورة أن       

لتزام والتضامن ويكلِّـف بواليـات تتسـم    يبدي جملس األمن اال
بالوضوح وقابلية التنفيذ والتحقيق؛ وضـرورة تزويـد عمليـات    
حفظ السالم باملوارد الكافية، مبا يف ذلك القدرات العسـكرية  
املتخصصة. وأخرياً، حث الدول األعضاء على دعـم عمليـات   

  .)٤(حفظ السالم بالقوات وااللتزام السياسي
__________ 

ــر   )٣(   ــات    A/55/305-S/2000/809انظـ ــين بعمليـ ــق املعـ ــر الفريـ (تقريـ
 املتحدة حلفظ السالم). األمم

  )٤(  S/PV.4970 ٧-٤، الصفحات. 
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التقــدم امللحــوظ الــذي أُحــرز يف ورحــب املتكلمــون ب  
إصالح عمليات حفظ السالم وتعزيزها يف السـنوات األخـرية   
نتيجة لإلصالحات اليت نفّذت منذ اعتماد تقريـر اإلبراهيمـي.   
ــات حفــظ     ــات عملي ويف الوقــت نفســه، اتفقــوا علــى أن والي
ــاد بشــكل      ــددة األوجــه واألبع ــدة ومتع الســالم أصــبحت معق

ــة ال  ــد، وأن األمان ــم املتحــدة تواجــه مصــاعب    متزاي ــة لألم عام
متزايــدة يف تــوفري مــوظفني للبعثــات اجلديــدة مبهلــة قصــرية،       
  حبيث إن ذلك يعتمد اعتمادا تاما على رغبة الدول األعضاء.  

واتفق املتكملون على أن تعزيز فعالية العمليات ميكـن    
حتقيقه عن طريق إدخـال حتسـينات علـى التخطـيط والتـدريب      

اإلدارة. وشددوا أيضا علـى ضـرورة تـدعيم    والدعم السوقي و
قدرات النشر السريع استجابةً لألزمات امللحة، وعلى أنه مـن  
الضــروري، حتقيقــا هلــذا الغــرض، تــوفري مــا يكفــي مــن الــدعم  
السياسي واملايل. ورحب عدد قليل مـن املـتكلمني باملبـادرات    
األخرية خالل التدريب السابق للنشر. وأشارت وفود أخـرى  

رورة تعزيز مبـادرات منـع نشـوب الرتاعـات عـن طريـق       إىل ض
  آلية إلنذار مبكر.  

ومن النقاط األخرى املتفق عليهـا حاجـة العالقـة بـني       
جملس األمن واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقوات وكـذلك  
ــة وبــني جملــس األمــن     بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

مزيد من التعزيز، ال سـيما  وعضوية األمم املتحدة األوسع إىل 
وأن بنــاء الســالم يســتلزم األخــذ بنــهج أكثــر تكــامالً. وعلــى    
نفس املنوال، أكد عدد مـن الوفـود علـى أمهيـة زيـادة التنسـيق       
بــني عمليــات حفــظ الســالم يف املنطقــة الواحــدة ويف املنطقــة    
دون اإلقليميـة. وأبــدى املتكلمـون أيضــا تأييـدهم لضــرورة أن    

عمليــات حفـــظ الســالم اســـتراتيجية   تضــع كـــل عمليــة مـــن   
ــة األجــل، رمبــا عــن     للخــروج واســتراتيجية للتطــورات الطويل
طريق وضع معـايري موضـوعية واضـحة منـذ بدايـة البعثـة، ويف       

  الوقت نفسه جتنب التعجيل باالنسحاب.  

وفيما يتعلق بوالية عمليات حفظ السـالم، قـدم عـدة      
ــد اســتخ     ــا تقيي ــا فيه ــتكلمني توصــيات حمــددة، مب ــس م دام جمل

األمن الفصـلَ السـابع لتحديـد الواليـات؛ والتكليـف بواليـات       
تتسم بالوضوح والفعالية واحلياد وتصدر يف الوقـت املناسـب؛   
وتوفري قواعد اشـتباك صـارمة بقـدر كـاف، مـع احلفـاظ علـى        
ــنفس؛     ــدفاع عــن ال ــة ال مبــدأ عــدم اســتعمال القــوة إال يف حال

ضل، بطرق منـها  وضمان سالمة أفراد حفظ السالم بشكل أف
ــف      ــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز؛ وتكيي ــال ف ــع انتق من
ــز       ــه؛ وتعزي ــوا ب ــا بوســع حفظــة الســالم أن يقوم ــع م ــام م امله
قـــدرام علـــى مجـــع املعلومـــات وحتليلـــها ونشـــرها؛ وإدمـــاج 
ــع       ــال يف مجي ــة األطف ــام محاي منظــور جنســاين، فضــال عــن مه

يـة تطبـق علـى    الواليات؛ وصياغة مدونـة قواعـد سـلوك منوذج   
  مجيع أفراد البعثات.  

. )٥(ويف اية اجللسة، أدىل الرئيس ببيان باسـم الـس    
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

أهاب بالدول األعضاء أن تكفل تزويد األمم املتحـدة بالـدعم     
السياســي واملــايل الكامــل مــن أجــل التصــدي بصــورة فعالــة للتحــديات   

ــات جديــدة حلفــظ الســالم]؛ وأكــد    [الــيت يطرحهــا ال طلــب علــى عملي
أمهيــة كفالــة عــدم املســاس بــاملوارد املتاحــة للعمليــات القائمــة وبــاإلدارة  

  الفعالة هلذه العمليات عند تلبية ذلك الطلب؛  

ودعـــا الـــدول األعضـــاء إىل املســـامهة مبســـتويات كافيـــة مـــن    
يهم ذوو القـــوات املدربـــة وأفـــراد الشـــرطة واملـــوظفني املـــدنيني، مبـــن فـــ

ــادة نســبة       ــاة احلاجــة إىل زي ــع مراع ــارات املتخصصــة، م ــدرات وامله الق
ــدعم      املوظفــات يف مجيــع مســتويات صــنع القــرار، فضــال عــن حشــد ال

  السوقي واإلداري الالزم؛

وأكــد ضــرورة حتســني التخطــيط املتكامــل للبعثــات وتعزيــز         
ــدء       ــاءة ب ــة كف ــن أجــل كفال ــاد م ــراد والعت ــدرة االنتشــار الســريع لألف  ق

  عمليات حفظ السالم؛  

__________ 

  )٥(  S/PRST/2004/16. 
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وســلم مبســؤوليته يف تكليــف بعثــات حفــظ الســالم بواليــات     
  واضحة وواقعية وقابلة للتنفيذ؛  

[ذكــر أن] البلــدان املســامهة بقــوات ميكــن أن تســاهم، مــن   و  
خالل خربا ودرايتها، مسامهة كبرية يف عملية التخطـيط، وأن تسـاعد   

فعالـة يف الوقـت املناسـب بشـأن     الس على اختـاذ القـرارات املناسـبة وال   
  عمليات حفظ السالم؛  

وأكد أنه قد يلـزم، يف البيئـات املنطويـة علـى حتـديات، تزويـد         
ــم املتحــدة بقواعــد اشــتباك صــارمة        ــة لألم ــظ الســالم التابع عناصــر حف
بدرجة كافية وباملوارد العسـكرية الالزمـة لتمكينـها مـن تنفيـذ واليتـها،       

  احلاجة؛  والدفاع عن نفسها، إذا دعت 

وشجع املمثلَ اخلاص لألمني العام على استكشاف إمكانيـات    
التعاون من أجل كفالـة اإلدارة الفعالـة لبعثـات حفـظ السـالم املوجـودة       

  يف املناطق أو املناطق دون اإلقليمية ذاا؛  

ــات        ــة ألحجــام ووالي وأكــد ضــرورة إجــراء تقييمــات منتظم
إدخــال التعـــديالت   وهياكــل عمليـــات حفــظ الســـالم القائمــة ـــدف   

  الضرورية عليها، مبا يف ذلك ختفيض أحجامها حسب االقتضاء؛

واعترف بأن عمليـات حفـظ السـالم الفعالـة ينبغـي أن تكـون         
جزءا من استراتيجية عامة لتعزيز السالم وتوطيده، وأكّـد علـى ضـرورة    
أن يكفل منذ البداية التنسـيق والتـرابط واالسـتمرارية، ال سـيما التنسـيق      

ني حفـظ السـالم مـن ناحيـة وبنـاء السـالم مـن ناحيـة أخـرى؛ وحتقيقـا           ب
هلذه الغاية، شجع على توثيق التعاون بني مجيع وكـاالت األمـم املتحـدة    
وصــــناديقها وبراجمهــــا ذات الصــــلة، واملؤسســــات املاليــــة الدوليــــة،      

    .واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، والقطاع اخلاص
  

ــرئيس      ــن ال ــان صــادر ع ــن   بي ــس األم يف جلســة جمل

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣١املعقودة يف  ٥١٩١

ــة    ــودة يف ٥١٩١يف اجللســـــــ ــار/ ٣١، املعقـــــــ  أيـــــــ

ــايو ــار   ٢٠٠٥ مـ ــدمها مستشـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ
األمني العام املعين باالستغالل واالعتداء اجلنسـيني مـن جانـب    
أفراد األمم املتحـدة حلفـظ السـالم. واسـتمع الـس أيضـا إىل       

  اطة قدمها وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم.  إح

ووجهــــت الرئيســــة (الــــدامنرك) االنتبــــاه إىل رســــالة   
، )٦(موجهـة مـن األمـني العـام     ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤مؤرخة 

حييـــل ـــا تقريـــر مستشـــار األمـــني العـــام املعـــين باالســـتغالل   
ــراد األمــم املتحــدة حلفــظ      ــب أف ــداء اجلنســيني مــن جان واالعت

استراتيجية شاملة للقضـاء يف املسـتقبل علـى    ”م، املعنون السال
االســـتغالل واالعتـــداء اجلنســـيني يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة 

ــر أربعــة جمــاالت مــثرية للقلــق   “حلفــظ الســالم . وحــدد التقري
هي: القواعد احلالية املتعلقة مبعايري السلوك؛ وعملية التحقيـق؛  

ــة والقياد   ــة واإلداري ــراد   واملســؤولية التنظيمي ــة؛ ومســاءلة األف ي
تأديبيـــا وماليـــا وجنائيـــا. وقـــد أُدرجـــت الرســـالة يف جـــدول   

  األعمال.  

ووجهـــت الرئيســـة أيضـــا االنتبـــاه إىل تقريـــر اللجنـــة    
ــل      ــا العام ــظ الســالم وفريقه ــات حف ــة بعملي ، )٧(اخلاصــة املعني

الــذي يتضــمن توصــيات عاجلــة تتعلــق مبشــكلة االســتغالل       
ــياقات   ــداء اجلنســـيني يف سـ ــالم. ومشلـــت    واالعتـ حفـــظ السـ

ــلوك،      ــايري الســ ــاد معــ ــاالت اعتمــ ــدابري يف جمــ ــيات تــ التوصــ
ــالم،      ــظ السـ ــات حفـ ــرأة يف عمليـ ــاركة املـ ــدريب، ومشـ والتـ
والتخطـــــيط، واملســـــؤولية اإلداريـــــة والقياديـــــة، والترفيـــــه     
ــاعدة    ــات، ومســ ــات، والتحقيقــ ــتجمام، وإدارة البيانــ واالســ

  الضحايا.  

سـتغالل اجلنسـي   والحظ مستشار األمـني العـام أن اال    
(وال سيما البغاء) من الواضـح أنـه ظـاهرة واسـعة االنتشـار يف      
بعض عمليات األمم املتحدة، بينما من الصعب الوقوف علـى  
حجم االعتداء اجلنسـي (عنـدما يصـل االسـتغالل اجلنسـي إىل      
ــا      ــداءات هــي رمب ــة). وأضــاف أن مســتويات االعت حــد اجلرمي

عن القلـق إزاء متتـع بعـض     أكرب مما كان يعتقد سابقاً، وأعرب
__________ 

  )٦(  A/59/710. 

  )٧(  A/59/19/Add.1  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١١املؤرخ. 
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ــن       ــاإلفالت مـ ــدة بـ ــم املتحـ ــابعني لألمـ ــدنيني التـ ــوظفني املـ املـ
العقــاب، وعــن األســف ألن هــذه املســألة تركــت بــدون حــل  
ــظ        ــراد حف ــن أن ســوء ســلوك أف ــرغم م ــى ال ــة، عل ــدة طويل مل

ــام     ــكلةً يف عـ ــل مشـ ــان بالفعـ ــالم كـ ــرياً إىل ١٩٦٠السـ ، مشـ
عضاء ورفضـها إجـراء   مشاعر الكربياء واخلزي لدى الدول األ

هلذا املوضـوع. وقـال إنـه يتطلـع إىل أن يقـوم       “مناقشة عامة”
األمني العام بتعيني فريق من اخلـرباء القـانونيني ينـاط بـه تقـدمي      
ــة بضــمان عــدم اســتثناء حفظــة      املشــورة بشــأن الســبل الكفيل
السالم من تبعات أفعاهلم اجلنائية وأال يتم عقـام بشـكل غـري    

نـه مـن احملتمـل أن يظهـر مزيـد مـن االدعـاءات        عادل. وأكّـد أ 
يف املستقبل القريب، بسبب تعزيـز األمانـة العامـة لـنظم تقـدمي      
الشـــكاوى. وأـــى كلمتـــه قـــائال إن هـــذه االعتـــداءات متـــس 

الصميم مصداقية األمم املتحدة ككـل، وإن مـن شـأا، إن     يف
ــب     ــر العواقـ ــا أخطـ ــل يف أذياهلـ ــل، أن حتمـ ــدون حـ ــت بـ تركـ

  .  )٨(فظ السالمملستقبل ح

ــداء واالســتغالل       ــام أن االعت ــل األمــني الع وأكــد وكي
اجلنسيني يقوضان القدرة علـى تنفيـذ واليـات الـس. ونظـراً      
ــو    ــة الكونغـــ ــرت يف مجهوريـــ ــيت ظهـــ ــاءات األوىل الـــ لالدعـــ

، أحـــرزت إدارة عمليـــات حفـــظ   ٢٠٠٤منتصـــف عـــام   يف
بيــق الســالم تقــدما هامــا يف التحقيــق يف تلــك االدعــاءات وتط 

ــدابري تنفــذها        ــا، وهــي ت ــاق ملنــع وقوعهم ــدابري واســعة النط ت
البعثات امليدانية بالفعـل. ويف املقـر، تعمـل فرقـة عمـل أنشـأا       
اإلدارة على وضـع توجيهـات وأدوات ملواجهـة هـذه املشـكلة      

ــاد   ــدف إجيـ ــة، ـ ــة ”بفعاليـ ــة تنظيميـ ــتغالل   “ثقافـ ــع االسـ متنـ
لعـام الضـوء بوجـه    واالعتداء اجلنسيني. وألقـى وكيـل األمـني ا   

خــاص علــى ضــرورة وضــع أحكــام حمــددة تــدرج يف واليــات 
__________ 

  )٨(  S/PV.5191 ٥-٣، الصفحات. 

ــل مــع حــاالت ســوء        ــظ الســالم للتعام ــس لعمليــات حف ال
  .)٩(السلوك

ـــ    ــة، أدلـ ــة اجللســ ــم   تويف ايــ ــان باســ ــة ببيــ الرئيســ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٠(الس

داء واالسـتغالل  أدان أشد ما تكون اإلدانة مجيـع أعمـال االعتـ     
اجلنسيني اليت يرتكبها أفـراد األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، وأكّـد جمـددا        
أن االستغالل واالعتداء اجلنسيني غري مقبولني وأن هلما أثـرا سـلبيا علـى    

  االضطالع بواليات البعثات؛  

وبينما أكد أن سـلوك وانضـباط اجلنـود مسـؤولية تقـع أساسـا         
بقـوات، فإنـه سـلم باملسـؤولية الـيت يتقامسهـا       على عاتق البلدان املسـامهة  

األمــني العــام ومجيــع الــدول األعضــاء والــيت تقضــي باختــاذ كــل التــدابري   
ــتغالل       ــع االسـ ــل منـ ــن أجـ ــهما مـ ــل منـ ــلطة كـ ــاق سـ ــة يف نطـ املندرجـ

اجلنسيني من جانب أفراد بعثات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم     واالعتداء
  جبميع فئام؛  

رين والقـادة يتحملـون املسـؤولية الرئيسـية     وشدد على أن املـدي   
  عن يئة بيئة ال تسامح فيها إزاء االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛

ــة         ــى كفال ــوات عل ــدان املســامهة بق ــام والبل ــني الع وحــثّ األم
ــة اخلاصــة كــل يف نطــاق     ــام مــن دون تــأخري بتنفيــذ توصــيات اللجن القي

  مسؤولياته؛  

أحكام ذات صلة مبنـع حـاالت    [ذكر أنه] سينظر يف إدراج و  
ــه       ــها ضــمن قرارات ــغ عن ــق فيهــا والتبلي ســوء الســلوك ورصــدها والتحقي
املنشئة لواليات جديدة أو اليت جتدد واليات قائمـة، ودعـا األمـني العـام     
إىل أن يــدرج يف تقــاريره الدوريــة عــن بعثــات حفــظ الســالم مــوجزاً        

ســامح مطلقـــا جتـــاه  للتــدابري الوقائيـــة املتخـــذة لتطبيــق سياســـة عـــدم الت  
االستغالل واالعتداء اجلنسـيني ولنتـائج اإلجـراءات املتخـذة يف حـق مـن       

    يثبت اقترافه هلذه األعمال.
  

__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  

  )١٠(  S/PRST/2005/21. 
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املعقـودة   ٥٣٧٦ت يف اجللسـة  اراملـداوالت الـيت د    

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٢يف 

ــة    ــودة يف ٥٣٧٦يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٢، املعقــ شــ
ــة قـــدمها  ٢٠٠٦ رئـــيس املكتـــب ، اســـتمع الـــس إىل إحاطـ

التنفيذي لديوان األمني العام بشـأن مسـألة املشـتريات املتعلقـة     
. وأدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس ببيانـــات،    )١١(حبفـــظ الســـالم 

أدىل ببيان ممثل كل من النمسا (باسم االحتـاد األورويب)،   كما
وماليزيــا (باســم حركــة عــدم االحنيــاز)، وســرياليون (باســم       

نغافورة وجنوب أفريقيـا (باسـم   جمموعة الدول األفريقية)، وس
  ).  ٧٧ جمموعة الـ

ــاه إىل      ــدة) االنتبــ ــات املتحــ ــرئيس (الواليــ ــه الــ ووجــ
ــؤرختني   ــالتني م ــباط/فرباير  ١٥و  ٣رس ــل   ٢٠٠٦ش ــن ممث م

ــة      ــالة مؤرخــ ــاز، ورســ ــدم االحنيــ ــة عــ ــم حركــ ــا باســ ماليزيــ
ــباط/فرباير  ١٧ ــم    ٢٠٠٦شـ ــا باسـ ــوب أفريقيـ ــل جنـ ــن ممثـ مـ

شــباط/فرباير مــن ممثــل  ٢٠ة ، ورســالة مؤرخــ٧٧ـ جمموعــة الــ
سرياليون، باسـم جمموعـة الـدول األفريقيـة، تعـرب عـن القلـق        
إزاء اســتمرار تعــدي الــس علــى مهــام وســلطات اجلمعيــة       
ــه       ــن خــالل تناول ــاعي م ــس االقتصــادي واالجتم ــة وال العام
لـــبعض املســـائل الـــيت تنـــدرج تقليـــديا يف جمـــال اختصـــاص       

ــذكورين. وبوجــه خــاص،   ــازين امل ــك   اجله ذكــر أصــحاب تل
الرسائل أن املسائل املتصلة بإدارة ومشـتريات عمليـات حفـظ    
السـالم وباالعتــداء اجلنسـي يف عمليــات حفـظ الســالم تــدرج    

__________ 

ملزيد من املعلومات عن املناقشـات الـيت دارت يف هـذه اجللسـة،       )١١(  
، ١٤الثاين، الفرع ألـف، احلالـة   انظر الفصل الثاين عشر، اجلزء 

 من امليثاق. ٢٤فيما يتعلق باملادة 

يف جــدول أعمــال الــس ليناقشــها حــىت وإن كانــت اجلمعيــة  
  .)١٢(العامة ال تزال بصدد النظر فعليا يف تلك املسائل

طة إىل الس عـن  وقدم رئيس ديوان األمني العام إحا  
اإلجــراءات الــيت تقــوم األمانــة العامــة باختاذهــا لتحســني نظــم   
ــى      ــظ الســالم، وللقضــاء عل ــات حف ــة بعملي املشــتريات املتعلق
التبذير والتزوير وغري ذلك مـن إمكانيـات إسـاءة االسـتخدام.     
وأشار إىل أن املشتريات املتعلقة حبفظ السالم، إىل جانـب منـو   

تزداد بسـرعة أيضـا، بنسـبة قـدرها      حفظ السالم نفسه، ظلت
يف املائــة يف عــدد األفــراد العســكريني املنتشــرين. مث انتقــل  ٧٠

إىل احلــديث عــن مراجعــة للحســابات أجراهــا مــؤخرا مكتــب  
خدمات الرقابة الداخلية فيمـا يتعلـق مبشـتريات حفـظ السـالم      
ــة بتحمــل    وتوصــل فيهــا إىل أن املنظمــة تتعــرض ملخــاطر جدي

وإىل وجود دالئل علـى إمكانيـة وقـوع خمالفـات      خسائر مالية
جسيمة، مبا يف ذلك تضارب املصلحة مع البائعني وأدلـة علـى   

. مث وضــح أن هنــاك  دوالر مليــون  ٣٠٠اخــتالس مــا قيمتــه   
فقــط بوقــوع التزويــر. وأضــاف أن هنــاك خالفــا    “احتمــاال”

كــبريا بــني مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة وإدارة عمليــات  
بشــأن منهجيــة وســالمة بعــض أجــزاء التقريــر،  حفــظ الســالم 

ولكــن مــن الواضــح، مــع ذلــك، أن األمــر يتطلــب ردا جــديا    
ــة مــوظفني يف إجــازة     ــام بوضــع مثاني للغايــة. وكخطــوة أوىل ق
ــيت      ــى حنــو أكمــل يف املســائل ال خاصــة بينمــا جيــري النظــر عل
أثارـا نتــائج مراجعــة احلســابات. وقـال إن األمانــة العامــة قــد   

حــات بشــأن إصــالح اإلدارة ســتقدم يف غضــون    أعــدت اقترا
أسبوع، وأضاف قائال إن العملية بأكملها تؤكـد أيضـا بشـدة    

__________ 

  )١٢(  S/2006/85  وS/2006/111  وS/2006/113  وS/2006/117 ــى ، علـ
 التوايل.
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علــى احلاجــة إىل أن يكــون مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  
  .)١٣(أقوى

وأمجع املتكلمون على اإلعـراب عـن بـالغ قلقهـم إزاء       
االدعــاءات الــيت تفيــد حبــدوث التزويــر والتبــذير يف املشــتريات 

ملتعلقة بعمليـات حفـظ السـالم، علـى النحـو الـوارد يف تقريـر        ا
مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وأبدوا أيضا دعمهم الكامـل  
ــراء    ــاءات وإجــ ــة للتحقيــــق يف تلــــك االدعــ للجهــــود املبذولــ

  التحسينات الالزمة يف نظام املشتريات.  

ــس        ــادرة ال ــتكلمني دعمهــم ملب ــن امل ــدى عــدد م وأب
. وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة )١٤(لعلنيــةبعقــد هــذه اجللســة ا

بوجه خاص أن على عاتق الس مسؤولية النظـر إىل العيـوب   
اليت تعتور اإلشراف على عمليات حفـظ السـالم، كـي يتسـىن     

  .)١٥(معاجلة املشاكل وبناء عمليات أقوى وأكثر فعالية

ــة       غــري أن مــتكلمني آخــرين شــككوا يف مــدى مالءم
ن مسـألة إدارة عمليـات حفـظ السـالم     بدء الس ملناقشة بشأ

ا، ألن ذلك ميثل تعديا من الس على سـلطات  او/أو مشتري
ــادة     ــع امل ــاقض م ــة، يف تن ــة العام ــم   ٢٤اجلمعي ــاق األم ــن ميث م

. فقد أعرب ممثل جنـوب أفريقيـا عـن قلقـه مـن أن      )١٦(املتحدة
ــتؤدي إىل   إدارة حفــــظ الســــالم، إذا تركــــت للمجلــــس، ســ

__________ 

  )١٣(  S/PV.5376 ٧-٥، الصفحات. 

 ١١ و ١٠(فرنســا)؛ والصــفحتان   ٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٤(  
ــفحة   ــان)؛ والصــــ ــي واليابــــ ــاد الروســــ ــريو)؛  ١٣(االحتــــ (بــــ

ــفحة ــفحة   ١٦ والصـــ ــلوفاكيا)؛ والصـــ ــدامنرك)؛  ١٧(ســـ (الـــ
ــان)؛ والصــفحة   ١٨والصــفحة  ــة املتحــدة)؛   ٢٣(اليون (اململك
 (الواليات املتحدة). ٢٥والصفحة 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

(مجهوريـة   ٢١(غانـا)؛ والصـفحة    ١٩املرجـع نفسـه، الصـفحة      )١٦(  
(جنــــــوب أفريقيــــــا)؛   ٢٨ترتانيــــــا املتحــــــدة)؛ والصــــــفحة   

 (ماليزيا). ٣٣(سرياليون)؛ والصفحة  ٣٢  والصفحة

النامية مـن عمليـة صـنع القـرار. وجـادل قـائال       استبعاد البلدان 
إن املسامهات النقدية ينبغي أال ختلّف أي أثر على دور الـدول  

اإلحيــاء بــأن ”األعضـاء يف صــنع القـرارات، واعتــرب مــن اخلطـأ    
البلــدان الناميــة قــد تتغاضــى علــى حنــو مــا عــن الفســاد وســوء   

ئل . وذكــر ممثــل الصــني أيضــا أن املســا)١٧(“اإلدارة والتــدليس
ــالم وإدارة     ــظ السـ ــوال حفـ ــتخدام أمـ ــى اسـ ــوي علـ ــيت تنطـ الـ

  .  )١٨(املشتريات ينبغي أن تناقشها اجلمعية العامة

وأعرب ممثل سنغافورة عن استيائه من تسريب تقريـر    
مكتب خدمات الرقابة الداخليـة إىل الصـحافة، ومـن أن أحـد     
كبار مسـؤويل األمانـة العامـة قـد عقـد مـؤمترا صـحفيا وتكّلـم         

عــن تزويــر وفســاد ظــاهر يف األمــم املتحــدة، وهــو أمــر خاللــه 
ــار أيضــا تســاؤالت عــن مراعــاة      ــة العامــة. وأث يتجــاوز اجلمعي
األصول القانونية الواجبة يف وضع بعض املوظفني يف إجازات 

  .  )١٩(وعن التساوي يف املعاملة

ــب       ــل مكتـ ــديره لعمـ ــن تقـ ــا عـ ــل النمسـ ــرب ممثـ وأعـ
باســـم االحتـــاد   خـــدمات الرقابـــة الداخليـــة فقـــال، متحـــدثاً    

األورويب، إن املــرء جيــب أال ينســى أنــه كــثريا مــا يطلــب مــن    
األمم املتحـدة، يف ظـل أصـعب الظـروف وحتـت ضـغط زمـين        

  .)٢٠(هائل، إقامة عمليات حلفظ السالم

وردا علــى ذلــك، أكــد رئــيس الــديوان أنــه طلــب إىل    
ــد كبـــار املســـؤولني التحـــدث إىل الصـــحافة يف أعقـــاب       أحـ

وفيمـا يتعلـق مبـا أعـرب عنـه ممثـل سـنغافورة        تسريب التقريـر.  
من قلق إزاء معاملة أحد كبـار املسـؤولني عـن اإلدارة بطريقـة     

__________ 

 .٢٩ و ٢٨رجع نفسه، الصفحتان امل  )١٧(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

 .٣٠ و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
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ختتلف عن طريق معاملة مـن مت وقفهـم عـن العمـل، أشـار إىل      
أن ذلك غري دقيق ألن املسؤول مل يكن طرفا يف نفس احلالـة.  
وأضــاف أنــه يشــعر بقلــق بــالغ مــن أن تتحــول هــذه املناقشــة    

امة إىل سجال بني الس واجلمعية العامة حـول أدوار كـل   الع
  .)٢١(منهما

  
املعقـودة   ٥٣٧٩املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٣يف 

 شــــــــباط/ ٢٣، املعقــــــــودة يف ٥٣٧٩يف اجللســــــــة   

، اسـتمع الـس إىل إحـاطتني قـدمهما كـل مـن       ٢٠٠٦ فرباير
م، ومستشـار األمـني   وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـال  

العام املعين باالسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني مـن جانـب أفـراد       
األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم. وأدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس  
ببيانات، باإلضافة إىل ممثلي النمسا (باسـم االحتـاد األورويب)،   

  والربازيل وكندا، وسنغافورة.  

ــرا عــن التقــد      ــل األمــني العــام تقري م احملــرز وقــدم وكي
يتعلق باستراتيجية منع االستغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف    فيما

عمليات حفـظ السـالم وإنفـاذ سياسـة عـدم التسـامح إطالقـاً.        
ــيما فيمـــا يتعلـــق    ــراز قـــدر مـــن التقـــدم، ال سـ وأشـــار إىل إحـ
بتــدريب أفــراد الشــرطة واألفــراد العســكريني. وباإلضــافة إىل   

على استرعاء انتبـاه إدارة   ذلك، جيري تشجيع السكان احملليني
عمليات حفظ السالم إىل تلك االنتـهاكات لقواعـد السـلوك،    
وقد أُجنز العديد مـن التحقيقـات، بفضـل الوسـائل الـيت تلقتـها       
ــة       ــاء أفرق ــار أيضــا إىل إنش ــدول األعضــاء. وأش ــن ال اإلدارة م
معنيــة بالســلوك واالنضــباط متعــددة األغــراض يف املقــر ويف       

وتقـدمي الـدعم    “العـالج ”إىل تنـاول سياسـة    امليدان. مث انتقـل 
إىل الضحايا إذ أُنشئت فرقة عمـل علـى نطـاق منظومـة األمـم      

__________ 

 .٣٦ و ٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

املتحــدة هلــذا اهلــدف. وقــال إنــه مــا زال هنــاك قــدر كــبري مــن  
العمل الذي يـتعني القيـام بـه، ودعـا الـدول األعضـاء إىل عـدم        
إدمـــاج املســـائل املتعلقـــة بـــإجراءات املشـــتريات مـــع مســـائل  

ــال املــايل ومــع االســتغالل اجلنســي، مضــيفا أن أعمــال    االحت ي
ها البعض ينبغي عدم السـماح  بكتسوء السلوك اخلطرية اليت ير

  .  )٢٢(بإفشاهلا العملَ اجليد حلفظة السالم

وقال مستشار األمني العام إن األمانـة العامـة والـدول      
ــت      ــيت طالبـ ــيريات الـ ــتكمال التغـ ــى اسـ ــك علـ ــاء توشـ األعضـ

. )٢٣(اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الســالم بإجرائهــا اللجنــة 
وقــال إن الصــعوبة بالنســبة لألمــم املتحــدة تنشــأ يف كــثري مــن   
ــوات       ــدول املســامهة بق ــد املضــيف وال ال ــه ال البل ــان ألن األحي
ــوظفني       ــتباه يف ارتكــاب امل ــد االش ــها عن ــها ممارســة واليت ميكن
املدنيني سلوكا إجراميا، ولكنـه  أضـاف أن فريقـا مـن اخلـرباء      
ــرا إىل      ــه ســيقدم تقري ــك، وأن ــى ذل ــا عل ــانونيني يعمــل حالي الق
اجلمعية العامة قريبا. وذكـر أن عـدد االدعـاءات الـيت سـجلت      
حاليا ال يزال مرتفع جداً، وأن على الدول األعضـاء أن تبـذل   
ــة     ــيص ذلـــك العـــدد والتصـــدي لثقافـ ــد لتقلـ ــدا مـــن اجلهـ مزيـ

  .)٢٤(التراخي

الل واالعتــداء وأدان املتكلمــون مجيــع أعمــال االســتغ   
اجلنســيني وأكــدوا مــن جديــد دعمهــم لالســتراتيجية الشــاملة   
ــظ    ــات حفـ ــيني يف عمليـ ــداء اجلنسـ ــتغالل واالعتـ ــة االسـ إلزالـ
السالم، واخلطوات الالحقة اليت اختذها األمـني العـام ملكافحـة    
تلـــك االنتـــهاكات. وأكـــدوا أن ذلـــك سيســـهم بالتأكيـــد يف  

ائح املتكـــررة الـــيت إعـــادة بنـــاء مصـــداقية املنظمـــة بعـــد الفضـــ 
لطخت صورة األمم املتحدة. ودعا املتكلمون أيضـا، يف مجلـة   

__________ 

 .٧-٣، الصفحات S/PV.5379انظر   )٢٢(  

 .٥١٩١انظر أعاله، يف إطار اجللسة   )٢٣(  

  )٢٤(  S/PV.5379 ٩-٧، الصفحات. 
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أمور، إىل معاقبة مرتكيب مجيع أشـكال االعتـداء حبـزم وتطبيـق     
سياســة عــدم التســامح مطلقــا وسياســة عــدم التــهاون مطلقــا؛  
وأعـــادوا التأكيـــد علـــى أن عمليـــات حفـــظ الســـالم تشـــكّل   

ــع    ــل م ــة للتعام حــاالت الصــراع، وهــي   الوســيلة األشــد فعالي
عمليــــات تتــــألف أساســــا مــــن الرجــــال والنســــاء املتفــــانني   
واحملتـــرفني؛ وشـــددوا علـــى ضـــرورة توســـيع مفهـــوم احلمايـــة 
واملســـاعدة املقدمـــة للضـــحايا، ورحبـــوا بالسياســـة اجلريئـــة      
والشاملة اليت تتبعها األمم املتحدة يف هـذا الصـدد؛ ودعـوا إىل    

مــة إزاء مســألة االعتــداء اتبــاع ــج شــامل وعلــى نطــاق املنظو
اجلنسـي مبشـاركة مجيــع وكـاالت األمــم املتحـدة املوجــودة يف     
امليــدان. ورحبــوا بالتقــدم احملــرز يف تــدريب املــوظفني وأكــدوا  
مــن جديــد ضــرورة التحلــي مبعــايري التأديــب والســلوك العليــا،  
ألن املنع يشكّل أفضل أداة لتفادي ارتكـاب اجلرميـة؛ ورحبـوا    

حملرز يف إنشاء قدرات حتقيق مهنيـة ومسـتقلة يف   أيضا بالتقدم ا

مكتــب خــدمات املراقبــة الداخليــة؛ ودعــوا إىل التــزام تــام مــن  
  جانب الدول األعضاء مبعاجلة هذه املسألة.  

وحث بعض املتكلمني أيضا بوجه خاص علـى تنقـيح     
مذكرات التفاهم بني البلدان املسامهة بقـوات واألمـم املتحـدة    

ــدونا  ــر مـ ــى   لتقـــدمي ونشـ ــلوك الـــيت جيـــب علـ ــد السـ ت لقواعـ
املوظفني مراعاا، وحىت اعتماد مذكرة منوذجية هلذا الغـرض.  
ومشلــت اقتراحــات أخــرى، يف مجلــة أمــور، تــوفري تســهيالت   
الرعايــة والترفيــه للقــوات كحــل حمتمــل لالنتــهاكات؛ وإنشــاء  
آليــة لكفالــة املســاءلة فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات الــيت تجــرى        

تتخــذ مــن أجــل التأكــد مــن أن الصــمت ميكــن   والتــدابري الــيت
كسره على مجيع مستويات القيـادة؛ وبـذل مزيـد مـن اجلهـود      
حنـــو تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين يف مجيـــع السياســـات   
والــــربامج علــــى املســــتويني الــــوطين والــــدويل وفقــــا للقــــرار 

٢٠٠٠(  ١٣٢٥.(  
    

  األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا - ٤٨

  
  اإلجراءات التمهيدية  

املعقـودة   ٤٩٨٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨يف 

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

أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد   ،)١(٢٠٠٤ مــايو
ــون  ــا    ”املعن ــم املتحــدة هل ــتجابة األم ــدة واس ــات املعق . “األزم

ــدول  ــا يف جــ ــة   وأدرج الــــس أيضــ ــالة مؤرخــ ــه رســ أعمالــ
. واسـتمع  )٢(موجهة من ممثـل باكسـتان   ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٤

__________ 

ــذه      )١(   ــيت دارت يف هـ ــات الـ ــول املناقشـ ــات حـ ــن املعلومـ ــد مـ ملزيـ
 اجللسة، انظر الفصل الثاين عشر، اجلزء الثالث الفرع ألف.

  )٢(  S/2004/423.حتيل ورقة غري رمسية لتوجيه سري املناقشة ، 

الـــس إىل إحاطـــات قـــدمها وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون  
اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ. وأدىل مجيــع  

  أعضاء الس ببيانات خالل اجللسة.  

وأكد وكيل األمني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق       
إلغاثة يف حاالت الطوارئ، يف إحاطته، أن األزمـات املعقـدة   ا

وتبعاــا ال تنطــوي علــى أبعــاد عســكرية وأمنيــة فحســب بــل   
أيضـــا علـــى أبعـــاد سياســـية واقتصـــادية واجتماعيـــة وإنســـانية 
أساسية، وهـي أزمـات ذات أجـل أطـول وتكـون فيهـا عمليـة        
الصــراع ذاــا قــد تركــت أثــرا كــبريا علــى هياكــل اتمــع         

ملؤسسات احلكومية وقدرة األسـر واتمعـات علـى مـؤازرة     وا
بعضها البعض. وقال إنه ينبغي االسـتفادة بدرجـة أكـرب سـواء     

)، الـذي طلـب مبوجبـه الـس إىل     ٢٠٠٠( ١٢٩٦من القرار 
األمني العام أن يوجه انتباهه إىل احلاالت اليت تـدعو إىل القلـق   
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صـراع املســلح، أو مــن  البـالغ فيمــا يتعلـق حبمايــة املــدنيني يف ال  
) الذي شجع فيـه الـس األمـني العـام     ٢٠٠١( ١٣٦٦القرار 

على أن حييل إليه تقييمه ألي ديدات حمتملة للسـالم واألمـن   
ــرة      ــذارات املبكـ ــدة اإلنـ ــيفاً أن فائـ ــتدرك مضـ ــدوليني. واسـ الـ
ــرف     ــة بالتصـ ــوارد الكفيلـ ــوافر املـ ــة إذا مل تتـ ــتكون معدومـ سـ

  .)٣(استجابة لذلك

رئيسـة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل      وأشارت  
إسهام هـذه اهليئـة يف اسـتجابة األمـم املتحـدة للبلـدان الـيت متـر         
بأزمات، مبا يف ذلـك املبـادرات املتخـذة يف اآلونـة األخـرية يف      
البلدان األفريقية اخلارجة من حاالت الصراع. وأضافت قائلـة  

مبـادرات  إنه لكـي نكفـل التضـافر يف عملنـا، ال بـد مـن ربـط        
ــن.       ــس األم ــل جمل ــذه بعم ــاعي ه ــس االقتصــادي واالجتم ال
ولذلك أعربت عن دواعـي سـرورها مـن أن السـني يعمـالن      
بشكل أكثر اتسـاقا، كمـا تـدل علـى ذلـك اإلشـارة إىل أفرقـة        
الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي االستشـــارية يف البيانـــات     

  .)٤(كالرئاسية لس األمن حول مسائل االهتمام املشتر

ــام علــى منــع نشــوب       وركّــز أعضــاء الــس يف بيان
الصــراعات واإلنــذار املبكــر. فقــد الحــظ ممثــل إســبانيا، الــذي 

نظـم عديـدة    كر ر ممثال اململكة املتحدة وبنن ما ذكره، وجـود
لإلنذار املبكر يف إطار األمم املتحـدة، إال أن الوقـت قـد حـان     

ن للمعلومـات املتاحـة   للنظر جبدية يف كيفية تنسيقها حـىت ميكـ  
. )٥(هلا أن تسهم بفعالية وبشكل عاجل يف عملية صـنع القـرار  

ــدة إىل      ــة املتحـ ــيلي واململكـ ــنن وشـ ــبانيا وبـ ــو إسـ ــار ممثلـ وأشـ
__________ 

  )٣(  S/PV.4980 ٥-٣، الصفحات. 

 .٧-٥رجع نفسه، الصفحات امل  )٤(  

ــه، الصـــفحات     )٥(   ــع نفسـ ــبانيا)؛ والصـــفحات   ١٠-٨املرجـ (إسـ
 .(اململكة املتحدة) ٣٢-٣٠(بنن)؛ والصفحات  ١٨-١٦

ــادة ــم املتحــدة   ٩٩ امل ــاق األم ــن ميث ــال ممــثال إســبانيا  )٦(م . وق
واململكة املتحدة إن اعتزام األمني العام تعيني مستشـار خـاص   

ة اجلماعيـــة مـــن شـــأنه أن يضـــمن وصـــول  معـــين مبنـــع اإلبـــاد
الصــلة إىل أعلــى اهليئــات املعنيــة بصــنع القــرار  املعلومــات ذات

  .  )٧(بصورة مبكرة مبا يكفي

وأعــرب ممثــل الفلــبني عــن تأييــده لفكــرة إنشــاء آليــة     
. والحــظ )٨(لتبـادل املعلومــات مـن أجــل حتليــل اإلنـذار املبكــر   

تحـدة ميكـن أيضـا أن    ممثل اململكة املتحدة أن منظومة األمم امل
تســتفيد بصــورة أفضــل مــن قــدرات اإلنــذار املبكــر املوجــودة   
ــة والقطــاع اخلــاص واملنظمــات    لــدى املنظمــات غــري احلكومي
اإلقليميــــة واملؤسســــات األكادمييــــة. وارتــــأى يف املقابــــل أن  
ــيات بشـــأن تضـــمني حـــاالت    الـــس، رغـــم وجـــود حساسـ

االقتضـاء،  أزمات يف جدول أعماله، ينبغي أن يطلب، حسب 
إحاطــات إعالميــة بشــأن األزمــات املعقــدة الــيت ال تكــون قيــد 

ــرار      ١٣٦٦النظــر بالفعــل، وهــي أداة منصــوص عليهــا يف الق

)٩()٢٠٠١(.  

ودعا ممثل الصني الس إىل وضـع اسـتراتيجية وقائيـة      
. وشـدد ممثـل   )١٠(متكاملة ومالئمة خلصائص األزمات املعقـدة 

هناك حاجة إىل حفـظ السـالم،   الربازيل على أنه عندما تكون 
فــإن هنــاك حاجــة إىل منــع نشــوب الصــراعات قبــل ذلــك،        
فـــاقترح أن يقـــوم الـــس يف ايـــة املطـــاف بإنشـــاء عمليـــات 

__________ 

ــنن)؛  ١٧(إســبانيا)؛ والصــفحة   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )٦(   (ب
 (اململكة املتحدة). ٣١(شيلي)؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 

ــه، الصـــفحات     )٧(   ــع نفسـ ــبانيا)؛ والصـــفحات   ١٠-٨املرجـ (إسـ
 .(اململكة املتحدة) ٣٢-٣٠

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  

 .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1207/1582 11-02856 
 

. وعلّق ممثلو بنن ورومانيا وفرنسـا  )١١(لتفادي نشوب الصراع
بــــأن مــــن املمكــــن أيضــــا زيــــادة االســــتعانة مبجموعــــات       

ا ممثل بـنن إىل أن يلقـي   . وباإلضافة إىل ذلك، دع)١٢(األصدقاء
ــه     ــة لديـ ــة املتاحـ ــى األدوات الوقائيـ ــرى علـ ــرة أخـ الـــس نظـ
ــة أو احملــددة األهــداف،      ــك اجلــزاءات العام ــا يف ذل بالفعــل، مب
ــائي،      ــزع الســالح الوق ــة، ون ــات املراقب ــق، وبعث وجلــان التحقي

. وأكــد ممثــل الربازيــل  )١٣(وإنشــاء منــاطق جمــردة مــن الســالح 
ص عليهـــا يف الفصـــول الســـادس كـــذلك أن اآلليـــات املنصـــو

ــا        ــادة النظــر فيه ــن إع ــد م ــاق، ال ب ــن امليث ــامن م والســابع والث
  .)١٤(بصورة عاجلة

وشـــدد عــــدد مــــن أعضــــاء الــــس علــــى ضــــرورة    
االســتفادة بقــدر أكــرب مــن املقــررات واالتفاقــات والتقــارير       

. ودعا ممثـل الفلـبني   )١٥(املوجودة يف التصدي لألزمات املعقدة
طريـــق عمليـــة لتنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة إىل وضـــع خريطـــة 
__________ 

(الربازيــل)؛ والصــفحات  ١٤ و ١٣املرجــع نفســه، الصــفحتان   )١١(  
 (باكستان). ٤٠-٣٧

ــه، الصــــفحات    )١٢(   ــ ١٨-١٦املرجــــع نفســ   نن)؛ والصــــفحات(بــ

 (رومانيا). ٣٧-٣٥ات حف(فرنسا)؛ والص ٢٢-٢٠

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٣(  

 .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  

مشلت الوثائق املشـار إليهـا تقريـر الفريـق املعـين بعمليـات األمـم          )١٥(  
)؛ وتقريـر األمـني العـام    A/55/305-S/2000/809املتحدة للسـالم ( 

)؛ Corr.1و  S/2001/574عن منـع نشـوب الصـراعات املسـلحة (    
رفــق ، املS/2001/138و إطــــــار للتعــاون يف ميــدان بنــاء الســالم (

)؛ ٢٠٠١( ١٣٦٦األول)؛ وقــــــــــــرار جملــــــــــــس األمــــــــــــن 
؛ و إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة (قـرار   S/PRST/2003/5 و

)؛ A/47/277-S/24111)؛ وخطـة للسـالم (  ٥٥/٢اجلمعية العامـة  
ــة للســـالم (  ــل A/50/60-S/1995/1وملحـــق خلطـ ــة العمـ )؛ وخطـ

ــن يف       ــدة يف دبل ــة املعتم ــع نشــوب الصــراعات العنيف ــة مبن املتعلق
ــان/أبريل  ــة الـــيت  ٢٠٠٤نيسـ ــة األوروبيـ ــتراتيجية األمنيـ ؛ واالسـ

 .٢٠٠٣اعتمدت يف كانون األول/ديسمرب 

تقــارير األمــني العــام املفعمــة باألفكــار عــن منــع نشــوب         يف
الصراعات وبناء السالم بعـد الصـراع، ومتابعـة تلـك اآلليـات      

  .)١٦(اليت مت حتديدها من قبل

واتفـــق األعضـــاء علـــى أن التصـــدي بصـــورة متســـقة   
ب زيـادة  ومتكاملة للتحديات املالزمـة لألزمـات املعقـدة يتطلـ    

التنسـيق بــني جملـس األمــن وهيئـات ووكــاالت األمـم املتحــدة     
الرئيســية األخــرى واملفوضــيتني الســاميتني لشــؤون الالجــئني    
وحلقـوق اإلنســان واملؤسســات املاليــة الدوليــة وحمكمــة العــدل  
ــس      ــني ال ــاون ب ــد التع ــة. وأشــار عــدة أعضــاء إىل تزاي الدولي

ثـال علـى مـا ميكـن     االقتصادي واالجتماعي وجملس األمن كم
إجنازه ببذل جهود مشتركة، والحظوا بوجـه خـاص اإلسـهام    
ــدي     ــني لبورونـ ــاريني املخصصـ ــريقني االستشـ ــن الفـ ــدم مـ املقـ

  بيساو.   -  وغينيا

وألجــل حتســني تضــافر العمــل داخــل منظومــة األمــم     
املتحــدة، أشــار ممثــل فرنســا إىل أن مــن املمكــن إشــراك املمثــل 

لة مبكرة من ختطيط بعثات حفظ اخلاص لألمني العام يف مرح
السالم، إضافة إىل األشخاص املسـؤولني عـن العمـل اإلنسـاين     
ــدد األمانــة العامــة لألمــم        ــة. وأوصــى كــذلك بــأن حت والتنمي
ــة إطــارا ميكــن       املتحــدة ووكاالــا واملؤسســات املاليــة الدولي
عندئذ تطبيقه وفقا حلاالت معينـة، وأضـاف أن آليـات املتابعـة     

داريــة املوضــوعة بطريقــة واســعة ســتكون أيضــا  السياســية واإل
. وشــجع ممثــل الربازيــل اجلمعيــةَ العامــة  )١٧(ذات أمهيــة حيويــة

ــادئ العامــة للتعــاون يف      ــدور أكــرب يف وضــع املب ــام ب ــى القي عل
صون السلم واألمن الدوليني واسـترعاء نظـر جملـس األمـن إىل     
احلـــاالت الـــيت ميكـــن أن تعـــرض الســـلم واألمـــن للخطـــر،        

ــى وضــع      ت ويف ــال السياســي، وحــث عل ــاون يف ا ــز التع عزي
__________ 

  )١٦(  S/PV.4980 ٢٠-١٨، الصفحات. 

 .٢٢-٢٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٧(  
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التوصيات املناسـبة يف هـذا الصـدد. ودعـا كـذلك إىل حتـديث       
ــادة        ــق زي ــن طري ــة وتنشــيطها ع ــة العام ــل اجلمعي أســاليب عم

. ودعـا ممـثال   )١٨(مـن امليثـاق   ١٣ و ١١ و ١٠استخدام املـواد  
مــن  ٦٥إســبانيا واململكــة املتحــدة إىل زيــادة اســتخدام املــادة   

مليثاق، اليت تنص على أن للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي    ا
أن ميد جملـس األمـن مبـا يلـزم مـن املعلومـات وعليـه أن يعاونـه         

. وأشار ممثل باكسـتان إىل أنـه سـيعمم    )١٩(مىت طلب إليه ذلك
ــة      ــين اقتراحــه الســابق بإنشــاء جلــان مركّب ــة تب ورقــة غــري رمسي

  .  )٢٠(يسية الثالثةخمصصة تابعة ألجهزة األمم املتحدة الرئ

وأكد أعضاء الس باإلمجاع تقريبا علـى الصـلة الـيت      
ال تنفصــم بــني التنميــة وحــل األزمــات املعقــدة. وارتــأى ممثــل  
ــه بشــكل     ــتعمري االقتصــادي مل جيــر التشــديد علي ــر أن ال اجلزائ
كاف يف قرارات جملس األمـن، ودعـا إىل جعـل التنميـة جـزءا      

حـدة علـى غـرار البعـد اإلنسـاين      ال يتجزأ من بعثات األمـم املت 
. وأشـــار )٢١(وبعــد حقـــوق اإلنســان اللـــذين أصــبحا كـــذلك   

ــا         ــا عاملي ــن صــيغة واحــدة ميكــن تطبيقه ــا م ــه م أعضــاء إىل أن
للتصدي لألزمات املعقدة، فأكدوا على أن كل حل جيـب أن  

اينـــة واخللفيـــات بيتـــواءم مـــع الظـــروف احملليـــة والثقافـــات املت 
ــل الصــ   ــة. وشــدد ممث ــرام إرادة   التارخيي ــي احت ــه ينبغ ــى أن ني عل

__________ 

 .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

ــه، الصـــفحات     )١٩(   ــع نفسـ ــبانيا)؛ و ١٠-٧املرجـ الصـــفحات (إسـ
 .(اململكة املتحدة) ٣٢-٣٠

 .٤٠-٣٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

 .١٦-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢١(  

ــا بشــــكل    ــة والتعــــرف علــــى آراءهــ ــدان املعنيــ شــــعوب البلــ
. وارتأى ممثال الواليـات املتحـدة وأملانيـا كـذلك أنـه      )٢٢(كامل

ــدين     ــع املــ ــهام اتمــ ــة إســ ــتهانة بإمكانيــ ــدم االســ ــي عــ ينبغــ
واحلكومــات الوطنيــة املتضــررة بــل ينبغــي تعزيــز قــدرا علــى   

  .)٢٣(االستجابة

معظـــم املـــتكلمني إىل املســـامهة الـــيت تقـــدمها وأشـــار   
ــأى      ــدة، وارت ــات املعق ــة يف التصــدي لألزم ــات اإلقليمي املنظم
ممثـــل الربازيـــل أن هـــذه املنظمـــات، نظـــرا لكوـــا أقـــرب إىل  
مصادر الصراع، هي يف وضع أفضل من األمم املتحدة لرصـد  

. وحـث ممثـل   )٢٤(األعراض املبكـرة للصـراع والعمـل يف احلـال    
لس األمـن علـى االسـتعانة بـآراء املنظمـات اإلقليميـة       الصني جم

على نطاق أوسع، وتقاسم املعلومات معهـا، واقتـرح أيضـا أن    
ــوثي االحتــاد      ــام إىل مبع ــون اخلاصــون لألمــني الع ينضــم املبعوث
األفريقي واملنظمـات اإلقليميـة األخـرى يف مسـاعيهم احلميـدة      

املـتكلمني  . وأشـار عـدد مـن    )٢٥(وجهود الوساطة اليت يبذلوا
بغــي تقــدمي املســاعدة املاليــة الكافيــة إىل املنظمــات      نإىل أنــه ي

ــظ     ــر وحفـ ــذار املبكـ ــالَي اإلنـ ــدراا يف جمـ ــز قـ ــة لتعزيـ اإلقليميـ
  السالم.

__________ 

 .١١و  ١٠الصفحتان  املرجع نفسه،  )٢٢(  

(الواليــــات املتحــــدة)؛  ٣٠-٢٨املرجـــع نفســــه، الصــــفحات    )٢٣(  
 (أملانيا). ٣٥-٣٢والصفحات 

 .١٣-١١حات فاملرجع نفسه، الص  )٢٤(  

 .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥(  
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  البنود املتعلقة بدور املنظمات اإلقليمية  - ٤٩

  ودون اإلقليمية يف صون السلم واألمن الدوليني

  
ة واملنظمـات اإلقليميـة   التعاون بني األمـم املتحـد   -ألف 

  يف عمليات حتقيق االستقرار  
  

  اإلجراءات التمهيدية  
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠املعقودة يف  ٥٠٠٧

متوز/يوليــــــه  ٢٠، املعقــــــودة يف ٥٠٠٧يف اجللســــــة   
ــن مناقشــة مواضــيعية مفتوحــة    )١(٢٠٠٤ ــس األم ، أجــرى جمل

التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات ”ون بشــأن البنــد املعنــ
، برئاسـة رئـيس وزراء   “اإلقليمية يف عمليات حتقيق االستقرار

رومانيا ووزير خارجيتها. وأدىل مجيع أعضـاء الـس ببيانـات    
كمــا أدىل ببيــان كــل مــن ممثلَــي املكســيك وهولنــدا، واألمــني  

اد العام، ومفوض السـالم واألمـن والشـؤون السياسـة يف االحتـ     
األفريقـــي، ونائـــب املـــدير العـــام لسياســـات األمـــن والـــدفاع   
األوروبيــة يف االحتــاد األورويب، واألمــني العــام جلامعــة الــدول   
ــة الدائمــة لرابطــة أمــم جنــوب شــرقي      ــيس اللجن ــة، ورئ العربي
آســيا، ونائــب األمــني العــام املســاعد للشــؤون السياســية يف       

فيـذي لرابطـة   منظمة حلف مشال األطلسي، ونائب األمـني التن 
الدول املستقلة، واملراقب الدائم عن منظمة املـؤمتر اإلسـالمي،   
ووزير خارجية بلغاريا والرئيس احلايل ملنظمة األمـن والتعـاون   
ــدول غــرب       ــة االقتصــادية ل ــيس اجلماع ــل رئ ــا، وممث يف أوروب

  أفريقيا.  

ووجــه الــرئيس (رومانيــا) االنتبــاه إىل رســالة مؤرخــة    
حييل ا ورقة غري رمسية أعدا الرئاسـة   ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٨

__________ 

ملزيد من املعلومات عن املناقشـات الـيت دارت يف هـذه اجللسـة،       )١(  
 الثالث، الفرع ألف. انظر الفصل الثامن عشر، اجلزء

للمســاعدة يف توجيـــه ســري املناقشـــة. وتركــز االهتمـــام فيهـــا    
ــات        ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــاون ب ــز التع ــى تعزي أساســا عل

  .  )٢(اإلقليمية يف عمليات حتقيق االستقرار

وأعــاد األمــني العــام التأكيــد علــى احلاجــة إىل إنشــاء      
ليـــة يعـــزز بعضـــها بعضـــا وتتســـم شـــبكة آليـــات إقليميـــة ودو

ــن يف     ــالم واألمـ ــديات السـ ــتجابة لتحـ ــرعة االسـ ــة وسـ باملرونـ
ــاون مـــع    ــم املتحـــدة تتعـ ــار إىل أن األمـ ــراهن. وأشـ الوقـــت الـ
املنظمات اإلقليمية يف عمليات تثبيـت االسـتقرار يف عـدد مـن     
ــت     ــدان يف وق ــة تنتشــر يف املي ــدان، ألن املنظمــات اإلقليمي البل

تحــدة. ولكــن ال تســتطيع كــل املنظمــات أســرع مــن األمــم امل
اإلقليمية حتمل تكلفة قواا املنشورة لفتـرة طويلـة، وعمليـات    
األمم املتحدة مطلوبة يف أغلب األحيـان لالسـتمرار يف األجـل    
الطويل. ويف حني جيري تعزيز التعاون، يتعني على املرء النظـر  
 بصـــورة أدق يف جوانـــب القـــوة النســـبية ملختلـــف املنظمـــات 
والبدء يف إنشاء شراكات اسـتراتيجية. ودعـا إىل التحـول مـن     
التعاون املخصص ألغـراض معينـة إىل زيـادة الطـابع املؤسسـي      

  .)٣(لقنوات التعاون

وشدد وزير خارجية املكسـيك علـى األمهيـة املتزايـدة       
للمنظمــات اإلقليميــة بوصــفها شــريكة لألمــم املتحــدة يف منــع  

تها، فضال عـن بنـاء السـالم    نشوب الصراعات وإدارا وتسوي
وعمليــات حتقيــق االســتقرار. فاســتنادا إىل مبــدأ التكامــل، مــن 
ــا      ــة مــن املزاي ــة وفعالي ــر معقولي املمكــن االســتفادة بشــكل أكث
النسبية لكل منظمـة. واقتـرح أن يـدرج الـس، حينمـا جيـدد       

__________ 

  )٢(  S/2004/546. 

  )٣(  S/PV.5007 ٥-٣، الصفحات. 
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واليـــات عمليـــات حفـــظ الســـالم، عناصـــر تعـــزز االســـتقرار 
حتديـد أشـكال ابتكاريـة للتعـاون      الطويل األجل. وحـث علـى  

  .)٤(مع األمم املتحدة

ــى        ــام، عل ــة، يف بيان ــو املنظمــات اإلقليمي ــز ممثل وركّ
اجلهـود اإلقليميــة الـيت تبــذهلا منظمـة كــل منـهم، وتعاوــا مــع     
  منظومة األمم املتحدة، فضال عن آفاق التعاون يف املستقبل.  

ــة إىل تع       ــى احلاج ــون باإلمجــاع عل ــد املتكلم زيــز وأك
التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، فضــال عــن  
إقامة شراكات استراتيجية. وارتأى معظم املـتكلمني أيضـا أن   
اإلطـــار األمـــين الـــدويل علـــى النحـــو احملـــدد يف ميثـــاق األمـــم  
املتحــدة ينبغـــي تكييفـــه للتصــدي بشـــكل أفضـــل للتحـــديات   

ــود    ــة، ووجــ ــراعات الداخليــ ــل الصــ ــدة، مثــ ــد”اجلديــ ول الــ
ــلة ــامل،    “الفاشـ ــدمار الشـ ــلحة الـ ــار أسـ ــاب، وانتشـ ، واإلرهـ

ــرف     ــة. واعتـ ــة املنظمـ ــغرية، واجلرميـ ــلحة الصـ ــار باألسـ واالجتـ
كثريون حتديدا بـأن الشـراكة بـني املنظمـات اإلقليميـة واألمـم       
املتحدة مـا برحـت تتزايـد يف هـذا السـياق بسـبب احلاجـة إىل        

ر ممثـل فرنسـا   . وأشا)٥(اتباع ج إقليمي يف التصدي لألزمات
ــظ      ــات حفـ ــات إىل عمليـ ــاد االحتياجـ ــوء ازديـ ــه يف ضـ إىل أنـ
الســـالم، ينبغـــي أن تـــؤدي املنظمـــات اإلقليميـــة دورا حموريـــا  

ــل   )٦(مــؤازة األمــم املتحــدة  يف . وكــرر التأكيــد علــى ذلــك ممث
شيلي الذي قال إن تزايد املطالب املتعلقة حبفظ السـالم جتـاوز   

إن االنضمام إىل املنظمـات   قدرة األمم املتحدة، وأضاف قائالً
__________ 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  

(بــنن)؛  ١١(املكســيك)؛ والصــفحة  ٥املرجــع نفســه، الصــفحة   )٥(  
(جامعة الدول العربيـة)؛   ١٧(الصني)؛ والصفحة  ١٦والصفحة 

، S/PV.5007 (Resumption 1)(اجلزائــــر)؛ و  ٢٨والصــــفحة 
 ١٦(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٢(أنغــوال)؛ والصــفحة   ٦الصــفحة 
 (رومانيا).

  )٦(  S/PV.5007 (Resumption 1) ١٢، الصفحة. 

ــز      ــدا لتعزيـ ــا واحـ ــكالن طريقـ ــا يشـ ــاون معهـ ــة والتعـ اإلقليميـ
  .  )٧(مشروعية األعمال الرامية إىل صون السلم واألمن

وأبدى عدة متكلمني تأييدهم إلقامة شراكات أقـوى    
فــدعوا إىل ــج عملــي مــرن للتعــاون اإلقليمــي ألن الترتيبــات   

. وذكر ممثـل أملانيـا   )٨(ر خمتلفةاإلقليمية ميكن أن تكون هلا صو
ــت      أن تقســيم العمــل ال ميكــن أن يكــون ناجحــا إال إذا حتقق
الشروط التالية: مشاركة مجيع األطراف الفاعلـة ذات الصـلة،   
وأن حيتل أحد األطراف موقع الصدارة يف التخطـيط املتكامـل   

  .)٩(والتنفيذ املنسق، وحل مشاكل التمويل

الــدور البــارز الــذي وأكــد عــدة مــتكلمني مــن جديــد   
يســنده الفصــل الســابع مــن امليثــاق للمنظمــات اإلقليميــة، غــري 
أــم شــددوا علــى مبــدأ التكامــل فيمــا يتعلــق بالعالقــة بــني         

. وشــدد آخــرون علــى )١٠(املنظمــات اإلقليميــة وجملــس األمــن 
ومفـــاده أن يتوقـــع مـــن املنظمـــات اإلقليميـــة   -مبـــدأ التبعيـــة 

الً وأن يـتم الشـروع يف إقامـة    التصدي للصراعات اإلقليميـة أو 
عمليات األمم املتحدة حلفظ السـالم فقـط عنـد تعـاظم اخلطـر      
ــة     ــة اإلقليميـ ــق التعبئـ ــن طريـ ــه عـ ــدي لـ ــن التصـ حبيـــث ال ميكـ

__________ 

  )٧(  S/PV.5007 ٩، الصفحة. 

ــفحات    )٨(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــال   ٣٣-٣٠املرجـ ــف مشـ ــة حلـ (منظمـ
ــفحة   ــي)؛ والصـــ ــتان ٣٣األطلســـ ــفحة (باكســـ  ٤١)؛ والصـــ

ــبانيا)؛ و ــفحة S/PV.5007 (Resumption 1) (إســ  ١٢، الصــ
 (اململكة املتحدة). ١٧(فرنسا)؛ والصفحة 

  )٩(  S/PV.5007 ٢٠، الصفحة. 

(مفـوض   ٧(املكسـيك)؛ والصـفحة    ٥املرجـع نفسـه، الصـفحة      )١٠(  
 ١١(شــــيلي)؛ والصــــفحة  ٩االحتــــاد األفريقــــي)؛ والصــــفحة 

ــفحة   ــنن)؛ والصـ ــ ٢٠(بـ ــفحة (أملانيـ ــل)؛  ٢٦ا)؛ والصـ (الربازيـ
ــفحة  ــفحة  ٢٨والصــــ ــر)؛ والصــــ ــتان)؛  ٣٣(اجلزائــــ (باكســــ
، S/PV.5007 (Resumption 1) إســــبانيا؛ و  ٣٨والصــــفحة  

(رئيس االحتـاد األفريقـي)؛    ١٤(أنغوال)؛ والصفحة  ٦الصفحة 
 (اململكة املتحدة). ١٧والصفحة 
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ــدها ــه   )١١(وحـ ــا أنـ ــل فرنسـ ــر ممثـ ــذ ”. وذكـ ــن احملبـ ــيس مـ  “لـ
  .)١٢(تدعى األمم املتحدة دائما لكي ب لإلنقاذ  أن

احلفــاظ علــى  وشــدد عــدة مــتكلمني علــى أنــه ينبغــي   
امتيازات الس وترشيد تقسيم العمـل، ألن الـس يظـل هـو     

ــة    ــل الرئيســي إلدارة الصــراعات الدولي ــل  )١٣(احملف . وشــدد ممث
بنن، الذي كرر اإلشارة إىل ما ذكره قلة آخرون، علـى أمهيـة   

من امليثاق بأن موافقة جملس شـرط   ٥٣املبدأ املكرس يف املادة 
قليميــة بأعمــال القمــع. واســتدرك أساســي لقيــام املنظمــات اإل

مضيفا أنـه ينبغـي إقامـة تعـاون أكثـر فعاليـة علـى أسـاس ميـزة          
املقارنــة الــيت ميكــن أن حتظــى ــا املنظمــات اإلقليميــة نظــرا        
لقـدرا علــى التـدخل بطريــق أسـرع يف احلــاالت الـيت تشــكل     

. وأضـــاف ممثـــل )١٥(. وأيـــد ذلـــك عـــدة مـــتكلمني)١٤(ديـــدا
أن البلــد اإلقليمــي املســاهم بقــوات علــى     الواليــات املتحــدة  
__________ 

  )١١(  S/PV.5007  (مفــــــوض االحتــــــاد األفريقـــــــي)؛    ٧، الصــــــفحة
ــنن)؛ والصــفحة   ١١(شــيلي)؛ والصــفحة   ٩ لصــفحةوا  ٢٨(ب

 (اجلزائر).

  )١٢(  S/PV.5007 (Resumption 1) ١٣، الصفحة. 

  )١٣(  S/PV.5007 ٢٨(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة    ٢٢، الصــفحة 
ــفحة  ــر)؛ والصــــ ــفحة  ٣٣(اجلزائــــ ــتان)؛ والصــــ  ٣٨(باكســــ

ــبانيا)؛ و  ــفحة S/PV.5007 (Resumption 1)(إســ  ١٢، الصــ
 ١٩(اململكـــة املتحـــدة)، والصـــفحة  ١٧الصـــفحة (فرنســـا)؛ و

 (رومانيا).

  )١٤(  S/PV.5007 ــفحة ــفحة   ١١، الصـ ــنن)؛ والصـ ــني)؛  ١٦(بـ (الصـ
 (باكستان). ٣٣(الربازيل)؛ والصفحة  ٢٦والصفحة 

ــفحة    )١٥(   ــه، الصــ ــع نفســ ــي)؛   ٧املرجــ ــاد األفريقــ ــوض االحتــ (مفــ
 ٢٠(الصـني)؛ والصـفحة    ١٦(شيلي)؛ والصـفحة   ٩والصفحة 

ــا)؛ والصــفحة  (أملان ــوب شــرقي آســيا)؛      ٢٦ي ــة أمــم جن (رابط
(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ٢٨(الربازيل)؛ والصـفحة   ٢٦والصفحة 

ــبانيا)؛ و ٣٨ ــفحة S/PV.5007 (Resumption 1) (إسـ  ٤، الصـ
 ١٧(أنغـــوال)؛ والصـــفحة  ٦(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة 

 (اململكة املتحدة).

الصعيد اإلقليمي قد يتشاطر الفهم املشترك مـع البلـد املضـيف    
ومع ذلك رمبا يكون لديه جدول أعماله اخلاص. وحث علـى  
توخي احلذر يف هذا الصدد، بـالنظر إىل أن اهلـدف هـو حتقيـق     

  .  )١٦(السالم واالستقرار اإلقليميني على األجل الطويل

كــبري مــن املــتكلمني علــى زيــادة احلــوار  وحــث عــدد   
الدوري بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ـدف تعزيـز      
ــة        ــة العام ــا األمان ــيت تتبعه ــة ال ــوا باملمارس ــها ورحب ــة بين العالق
ــاء    ــة املســـتوى مـــع رؤسـ واملتمثلـــة يف عقـــد اجتماعـــات رفيعـ

ق . وأشار ممثل الصني أيضا إىل أن امليثـا )١٧(املنظمات اإلقليمية
يقتضي من املنظمات اإلقليمية أن تقيم، مببادرة منها، صـالت  
وثيقــــة مــــع جملــــس األمــــن فيمــــا يتعلــــق بــــاإلجراءات الــــيت  

  .  )١٨(تتخذها

وقال عدة متكلمني إن األمم املتحـدة ينبغـي أن تقـدم      
للمنظمات اإلقليمية الدعم السوقي واملايل فضال عن املـوظفني  

تحدة أيضـا علـى تـوفري    . وحث ممثل الواليات امل)١٩(والتدريب
. وأعاد التأكيـد علـى ذلـك ممثـل     )٢٠(قدرات سريعة لالستجابة

__________ 

  )١٦(  S/PV.5007 (Resumption 1) ٦، الصفحة. 

  )١٧(  S/PV.5007 مفـــوض  ٧(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ٥، الصـــفحة)
(االحتــــــاد األورويب)؛  ١٤االحتــــــاد األفريقــــــي)؛ والصــــــفحة 

ــفحة  ــفحة   ١٦والصــــــ ــني)؛ والصــــــ ــا)؛  ٢٠(الصــــــ (أملانيــــــ
(منظمــة حلــف مشــال  ٣٠(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ٢٨ والصــفحة

(إسـبانيا)؛   ٣٨(الفلبني)؛ والصـفحة   ٣٥األطلسي)؛ والصفحة 
(منظمــــــة األمــــــن والتعــــــاون يف أوروبــــــا)؛  ٣٧ة والصــــــفح

(فرنســــا)؛   ١٢، الصــــفحة S/PV.5007 (Resumption 1) و
 (رومانيا). ١٩والصفحة 

  )١٨(  S/PV.5007 ١٦، الصفحة. 

(رابطــة  ٣٧(الصــني)؛ والصــفحة  ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٩(  
 ٤، الصــفحة S/PV.5007 (Resumption 1)الــدول املســتقلة)؛ و 

(اجلماعــة االقتصــادية لــدول  ٩تحــدة)؛ والصــفحة (الواليــات امل
 (رئيس االحتاد األفريقي). ١٤غرب أفريقيا)؛ والصفحة 

  )٢٠(  S/PV.5007 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 
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اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا الــذي أضــاف أن       
ــة حبــل الصــراعات وإدارــا     سياســة اجلماعــة االقتصــادية املعني
مصــاغة يف الواقــع إلجيــاد القــدرات علــى االســتجابة الســريعة   

  .  )٢١(وحفظ السالم املستدام

وقدم عدد من املتكلمني توصيات حمددة. فقـد شـجع     
ممثل شيلي على إدماج رؤى املنظمات اإلقليميـة يف مناقشـات   
جملس األمن املتعلقـة بالفصـلني السـادس والسـابع مـن امليثـاق.       
وحـــث األمانـــة العامـــة أيضـــا علـــى دعـــم وتنســـيق نشـــاطات 

ى املنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك تنسيق وتسهيل احلصول علـ 
موارد من اهليئات املالية الدولية ابتغـاء تعزيـز قـدرة االسـتجابة     

  .)٢٢(املؤسسية على املستويني اإلقليمي والعاملي

وتساءل ممثل االحتاد األورويب على وجـه التحديـد مـا      
إذا كان تقدمي االحتاد األورويب للمسـاعدة يف تكـوين القـوات    

ملتحـدة يـأيت   أو عمليات إقامة اجلسـور دعمـا لعمليـات األمـم ا    
على حساب املسامهات التقليدية اليت تقدمها الـدول األعضـاء   
يف االحتــاد األورويب للعمليــات الــيت تقودهــا األمــم املتحــدة.      
وأشــار كــذلك إىل أنــه مــع مجــود ميزانيــات الــدفاع، ال يــزال   
عدد أفراد الشرطة والقوات العسكرية القابلني لالنتشـار حتـت   

ا جــدا بــالنظر إىل الطلــب املتزايــد  قيــادة األمــم املتحــدة حمــدود 
علــيهم. ومــع ذلــك، إذا وجــدت اإلرادة السياســية، فــإن هــذا  

  .)٢٣(األمر ميكن التغلب عليه

ــم        ــان باســـ ــرئيس ببيـــ ــة، أدىل الـــ ــة اجللســـ ويف ايـــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢٤(الس

__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

  )٢٢(  S/PV.5007 ١١، الصفحة. 

 .١٦-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  

  )٢٤(  S/PRST/2004/27. 

اعتــرف بالــدور اهلــام الــذي ميكــن أن تنــهض بــه املنظمــات          
ــك معاجلــة     اإل ــا يف ذل ــع الصــراعات وتســويتها وإدارــا، مب ــة يف من قليمي

  أسباا اجلذرية؛  

[أشار إىل أن الدول األعضاء ورؤساء املنظمـات اإلقليميـة]    و  
أكدوا اهتمامهم بتعزيز التعاون بني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة     

حـوار منـتظم    يف صون السالم واألمن الدوليني، وارتأوا أيضـا أن إجـراء  
ــأنه أن        ــن ش ــة م ــات اإلقليمي ــس واملنظم ــني ال ــددة ب بشــأن مســائل حم

  يشكِّل إضافة جوهرية؛  

ودعـــا األمـــني العـــام إىل النظـــر يف اآلراء ذات الصـــلة املعـــرب   
  عنها يف هذه املناقشة حتضريا لالجتماع التايل الرفيع املستوى؛  

الزمــة لزيــادة ودعــا املنظمــات اإلقليميــة إىل اختــاذ اخلطــوات ال   
التعـــاون مـــع األمـــم املتحـــدة وصـــوال إىل أقصـــى درجـــات الكفـــاءة يف  

  عمليات حتقيق االستقرار؛

ودعا أيضا مجيـع أعضـاء األمـم املتحـدة إىل اإلسـهام يف تعزيـز         
  قدرة املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.

  
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة يف   -باء 

  م واألمن الدولينيصون السال

  اإلجراءات األولية  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٣١القــــرار   

تشـرين   ١٧املعقـودة يف   ٥٢٨٢األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

 تشـــرين األول/ ١٧، املعقـــودة يف ٥٢٨٢يف اجللســـة   

، عقـــد جملـــس األمـــن مناقشـــة مواضـــيعية  )٢٥(٢٠٠٥أكتـــوبر 
واملنظمــات اإلقليميــة يف التعــاون بــني األمــم املتحــدة  ”بشــأن 

ــه “صــون الســالم واألمــن الــدوليني  ، وأدرج يف جــدول أعمال
رسالة من ممثل رومانيا حييل ـا ورقـة مناقشـة أعـدا الرئاسـة      

__________ 

ــذه      )٢٥(   ــيت دارت يف هـ ــات الـ ــول املناقشـ ــات حـ ــن املعلومـ ــد مـ ملزيـ
ألـف،   الثـاين عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع      اجللسة، انظر الفصل

  فيما يتعلق بالفصل الثامن من امليثاق.



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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ــرض املناقشــة  ــن    )٢٦(لغ ــرض م ــة أن الغ ــك الورق . وذُكــر يف تل
املناقشة هو إجيـاد السـبل الكفيلـة بتعزيـز عالقـة األمـم املتحـدة        

مية يف جمـال صـون السـالم واألمـن الـدوليني،      باملنظمات اإلقلي
وال سـيما فيمــا يتعلـق بــإدارة الصــراع وحتقيـق االســتقرار بعــد    
انتهاء الصراع، وحددت فيهـا النقـاط الرئيسـية الـيت سـتتناوهلا      

  املناقشات.

وخالل االجتماع الـذي عقـد برئاسـة وزيـر خارجيـة        
إىل األمـني   رومانيا، أدىل ببيانات مجيع أعضـاء الـس، إضـافة   

العام، ونائـب األمـني التنفيـذي وممثـل رئـيس مفوضـية االحتـاد        
األفريقــي؛ ورئــيس جلنــة نيويــورك التابعــة لرابطــة أمــم جنــوب  
ــدول       ــة لرابطــة ال ــة التنفيذي ــيس اللجن ــب رئ شــرق آســيا؛ ونائ
ــام      ــل األمــني الع ــا؛ وممث ــس أوروب ــام ل املســتقلة؛ واألمــني الع

ــني   ــة؛ واألمـ ــدول العربيـ ــة الـ ــؤون   جلامعـ ــاعد للشـ ــام املسـ  العـ
ــال      ــف مشــ ــة حلــ ــة يف منظمــ ــات األمنيــ ــية والسياســ السياســ
األطلســي؛ واألمــني العــام املســاعد ملنظمــة الــدول األمريكيــة؛   
واألمني العـام ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا. وأدىل ببيـان       
ممثل اليونان باسم الـرئيس احلـايل لعمليـة التعـاون بـني جنـوب       

  وشرق أوروبا.  

ل الرئيس (رومانيـا)، متكلمـا بصـفته الوطنيـة، إن     وقا  
بلده قـد اختـار موضـوع التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة ألن        
رومانيـــا جعلـــت البعـــد اإلقليمـــي عالمـــة بـــارزة يف سياســـتها 
اخلارجية منذ عهد بعيد. وأعرب عن اقتنـاع بلـده بـأن حتقيـق     

حـدة  بـني األمـم املت   “التكامـل والتـرابط  ”الدرجة املناسبة مـن  
والعمل اإلقليمي مـن شـأنه أن يـوفر خمزونـا كـبريا مـن املـوارد        

  .)٢٧(املخصصة للسالم واألمن
__________ 

  )٢٦(  S/2005/638. 

  )٢٧(  S/PV.5282 ٤إىل  ٢، الصفحات من.  

وسلط األمني العام الضوء على النمو اهلائـل يف نطـاق     
الشراكات بني املنظمـات اإلقليميـة واألمـم املتحـدة، يف جمـايل      
بناء السالم وحفظ السالم، مثل االنتقـال مـن عمليـات حفـظ     

ليميــة إىل عمليــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم      الســالم اإلق
املتحـدة، وتقـدمي الــدعم إىل عمليـات األمــم املتحـدة، وتنســيق     
بعثات منفصلة جنبا إىل جنـب، وتقـدمي األمـم املتحـدة الـدعم      

  .)٢٨(لعمليات املنظمات اإلقليمية

واتفــق معظــم املــتكلمني علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون   
شـمل العمـل يف إطـار شــراكة    مـع املنظمـات اإلقليميـة بســبل ت   

أوثق مع جملس األمن، ومن خالل اتباع ـج أكثـر تنظيمـا يف    
جمــاالت الدميقراطيــة والتنميــة واألمــن ومنــع نشــوب الرتاعــات  
ــز التعــاون        ــن تأييــدهم لتعزي ــاء الســالم. وأعربــوا أيضــا ع وبن
املؤسسايت وتبادل املعلومات. ورحب معظم املتكلمني بإنشـاء  

، وبالوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر القمـــة العـــاملي جلنـــة بنـــاء الســـالم
ــام ــتوى   ٢٠٠٥ لعـــ ــع املســـ ــادس الرفيـــ ــاع الســـ ، وباالجتمـــ
املتحدة واملنظمات اإلقليمية، بوصـفها خطـوات إجيابيـة     لألمم

  حنو حتقيق املزيد من التعاون.  

وقدم ممثلو املنظمات اإلقليميـة معلومـات عـن أنشـطة       
تحدة، وسـلطوا الضـوء   كل منها فيما يتصل بعالقتها باألمم امل

على املزايا النسبية لكل منها فيما يتعلق بصون السالم واألمـن  
ــا       ــذه املزاي ــتكلمني بوجــود ه ــن امل ــد م ــر العدي اإلقليمــيني. وأق
الفريـــدة لـــدى املنظمـــات اإلقليميـــة يف التعامـــل مـــع القضـــايا  

. وذكــر )٢٩(اإلقليميــة وحتديــد األســباب اجلذريــة للصــراعات   
__________ 

  .٧إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات من   )٢٨(  

ــفحة    )٢٩(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــني)؛ ١٤املرجـــ ــفحة  (الصـــ  ١٥والصـــ
ــر)؛ ــفحة  (اجلزائـــ ــدة)؛    ٢٤والصـــ ــا املتحـــ ــة ترتانيـــ (مجهوريـــ
ــفحة ــم االحتـــ   ٢٧ والصـ ــدة، باسـ ــة املتحـ  اد األورويب)؛(اململكـ

، S/PV.5282 (Resumption 1) و (الربازيــــــل)؛ ٣٤والصــــــفحة 
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املنظمات اإلقليمية تـؤدي أيضـا دورا أساسـيا     ممثل الربازيل أن
  .)٣٠(يف إشراك اتمع املدين يف بناء السالم

وقدم املشاركون عددا من االقتراحات بشـأن احلاجـة     
إىل تعزيــز الشــراكة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة.  
واقتـــرح بعـــض املـــتكلمني إنشـــاء اتفـــاق إطـــاري مـــع األمـــم   

ممثــل منظمــة الــدول األمريكيــة أن ينظــر  . واقتــرح )٣١(املتحــدة
جملس األمن يف دعوة املنظمات اإلقليمية سنويا لعرض النتـائج  
الرئيسية اليت تتوصل إليها كل منها عرب مبادراا يف جمـال بنـاء   

. وحـث كـل مـن ممثـل     )٣٢(السالم ويف أعقاب انتـهاء الصـراع  
يف رابطــة الــدول املســتقلة وممثــل اليونــان علــى توثيــق التعــاون  

اــاالت السياســية والعســكرية، نظــرا إىل دورهــا يف عمليــات  
. ورحــب ممثــل اليابــان، )٣٣(حفــظ الســالم وتوطيــد االســتقرار 

ــاركة      ــادة مشـ ــاركني، بزيـ ــن املشـ ــر مـ ــدد آخـ ــرار عـ ــى غـ علـ
املنظمـات اإلقليميــة يف أعمــال جملـس األمــن، مثــل اإلحاطــات   

األمـن عـن    اإلعالمية اليت تقدمها املنظمات اإلقليمية إىل جملس
األنشطة الـيت تضـطلع ـا، وعقـد االجتماعـات مـع املنظمـات        
ــا إىل      ــدان؛ ودع ــن إىل املي ــس األم ــات جمل ــة خــالل بعث اإلقليمي
تعزيــز دور املنظمــات اإلقليميــة يف بعثــات حفــظ الســالم عــرب  

__________ 

 ٥والصـفحة   (األرجنـتني)؛  ٣والصـفحة   (اليونان)؛ ٢الصفحة 
 (الواليات املتحدة).

  )٣٠(  S/PV.5282،  ٣٤الصفحة. 

(منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا)؛      ٩املرجع نفسه، الصـفحة    )٣١(  
، S/PV.5282 (Resumption 1) (جملـس أوروبـا)؛ و   ١٨والصفحة 
  (األرجنتني). ٤الصفحة 

  )٣٢(  S/PV.5282 ١٠، الصفحة. 

  )٣٣(  S/PV.5282 و ؛٢٢، الصــــــــــفحة S/PV.5282 (Resumption 1)، 
  على الترتيب. ،٢الصفحة 

. واقترح ممثـل الفلـبني   )٣٤(تنمية القدرات على االنتشار السريع
لحلقــات الدراســية اإلقليميــة أن تعــزز األمــم املتحــدة دعمهــا ل 

ــع نشــوب الرتاعــات    ــاء الســالم ومن ــل  )٣٥(بشــأن بن . ودعــا ممث
ــادل      ــرين، إىل تبـ ــتكلمني اآلخـ ــض املـ ــدة، وبعـ ــة املتحـ اململكـ
ــات      ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــني األمـ ــر بـ ــذار املبكـ ــات اإلنـ معلومـ

  .)٣٦(اإلقليمية

وحذّر ممثـل الربازيـل مـن زيـادة الضـغط علـى املـوارد          
نظمات اإلقليمية، وقال إن ال بد من مراعـاة  احملدودة لبعض امل

ــاون معهــا      ــز التع ــياق تعزي ــها يف س ــل من . )٣٧(اختصاصــات ك
وأعـرب ممثــل اجلزائــر عـن األســف لكــون املـوارد غــري كافيــة،    
ولغياب اإلرادة السياسية أحيانا لدى الدول األعضاء ملسـاعدة  

ــدخل      ــى الت ــدراا عل ــوير ق ــى تط ــة عل ــات اإلقليمي . )٣٨(املنظم
ممثل مجهورية ترتانيـا املتحـدة عـن رأي مشـابه، ودعـا       وأعرب

، وأيـد كالمـه   )٣٩(األمم املتحدة إىل دعم الترتيبات االحتياطيـة 
ممثل االحتاد األورويب وممثل بنن، اللذان حثّا على بنـاء قـدرات   

. وأشار ممثل الصني، وكـذلك كـل مـن    )٤٠(املنظمات اإلقليمية
__________ 

  )٣٤(  S/PV.5282،  ــان)؛ ٢٦و  ٢٥الصـــفحتان ــفحة  (اليابـ  ٣٠والصـ
 ٣٩(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ٣٨(االحتـــاد األورويب)؛ والصـــفحة 

 (جامعة الدول العربية).

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

(اململكــة املتحــدة، باســم االحتــاد    ٢٧ املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣٦(  
(فرنســا)؛  ٣٨(الفلــبني)؛ والصــفحة  ٣٧ األورويب)؛ والصــفحة

ــفحة  ــة)؛  ٤٠والصـــــــــــ ــدول العربيـــــــــــ ــة الـــــــــــ  (جامعـــــــــــ

(األرجنـــــــتني)؛   ٤، الصـــــــفحة  S/PV.5282 (Resumption 1) و
 (بنن). ٧والصفحة 

  )٣٧(  S/PV.5282،  ٣٦الصفحة. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

ــه، الصـــفحة    )٤٠(   ، S/PV.5282 (Resumption 1) و ،٢٩املرجـــع نفسـ
 .٧الصفحة 
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مثة حاجـة إىل إيـالء اهتمـام    ممثل الدامنرك وممثل اليابان، إىل أن 
أكــرب ألفريقيــا، إذ إن العديــد مــن املســائل املدرجــة يف جــدول  

  .  )٤١(أعمال الس تتعلق بتلك القارة

وأُثريت أيضا مسألة حتسني التعاون مـن خـالل وضـع      
آلية للتنسـيق يف عمليـات حتقيـق االسـتقرار وبنـاء السـالم بعـد        

إىل اتبـاع ـج يتسـم    . ودعا بعض املتكلمني )٤٢(انتهاء الصراع
باملرونــة جتــاه التعــاون بــني اجلــانبني نظــرا الخــتالف احلــاالت   

. وكــرر بعــض املــتكلمني التأكيــد  )٤٣(اإلقليميــة اختالفــا كــبرياً
على أن جملس األمن يظل نواة اآللية الدولية لألمـن اجلمـاعي،   
ــل باســتعمال     ــس االختصــاص احلصــري يف التخوي وأن للمجل

  .)٤٤(الدويلالقوة من طرف اتمع 

ــرار       ــاع القـ ــس باإلمجـ ــد الـ ــة، اعتمـ ــة املناقشـ ويف ايـ

  )، الذي قرر الس مبوجبه، يف مجلة أمور، أنه:٢٠٠٥( ١٦٣١

يعــرب عــن تصــميمه علــى اختــاذ اخلطــوات املناســبة مــن أجــل    
مواصــلة تطــوير التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون 

  األمن الدوليني؛  اإلقليمية يف صون السالم و

وحيـــث مجيـــع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة ذات الصـــلة علـــى   
اإلسهام يف تعزيـز قـدرة املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، وال سـيما       

  املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية األفريقية؛  

__________ 

  )٤١(  S/PV.5282،  ــفحة ــفحة  ١٥الصـــــــ  ١٧(الصـــــــــني)؛ والصـــــــ
 (اليابان). ٢٦(الدامنرك)؛ والصفحة 

ــفحة    )٤٢(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــي)؛   ١٢املرجـ ــاد األفريقـ ــية االحتـ (مفوضـ
ــفحة  ــفحة   ١٦والصــ ــر)؛ والصــ ــدول   ١٨(اجلزائــ ــة الــ (رابطــ

 املستقلة).

ــفحة    )٤٣(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ١٥املرجـــ ــني)؛ والصـــ  ٣٦(الصـــ
 (فرنسا). ٣٩(الفلبني)؛ والصفحة 

(االحتـاد   ٢٢(الصـني)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسـه، الصـفحة     )٤٤(  
ــاد األورويب)؛ والصــفحة   ٢٨والصــفحة  الروســي)؛  ٣٥(االحت
 (الربازيل).

ويؤكد على األمهية بالنسـبة لألمـم املتحـدة أن تتطـور قـدرات        
ن اإلقليمية على نشر قوات حفظ سـالم بشـكل   املنظمات اإلقليمية ودو

سريع دعمـا لعمليـات حفـظ السـالم الـيت تضـطلع ـا األمـم املتحـدة أو          
  غري ذلك من العمليات اليت يقررها جملس األمن؛  

ــة ودون        ــه املنظمــات اإلقليمي ــا ميكــن أن تؤدي ــى م ويشــدد عل
ــن دور يف التصــدي لالجتــار باألســلحة الصــغرية واألســلح     ــة م ة اإلقليمي

  اخلفيفة بصورة غري مشروعة؛  

  ويكرر من جديد احلاجة إىل تشجيع التعاون اإلقليمي؛     

ويرحب بـاجلهود الـيت تضـطلع ـا أجهزتـه الفرعيـة املنـاط ـا           
مسؤوليات يف مكافحة اإلرهاب لتعزيز التعاون مـع املنظمـات اإلقليميـة    

  ودون اإلقليمية؛  

ــى عقــد اجتماعــات منتظ     مــة، حســب  ويعــرب عــن عزمــه عل
االقتضــاء، مــع رؤســاء املنظمــات اإلقليميــة مــن أجــل تعزيــز التفاعــل         

  والتعاون مع هذه املنظمات يف صون السالم واألمن الدوليني؛  

ويوصــي بتحســني االتصــال بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات         
  اإلقليمية ودون اإلقليمية؛  

ويكـــرر مـــن جديـــد التـــزام املنظمـــات اإلقليميـــة، مبقتضـــى         
من امليثـاق، بـأن تبقـي جملـس األمـن علـى علـم تـام بأنشـطتها           ٥٤ ةاملاد

  املتعلقة بصون السالم واألمن الدوليني؛

ويدعو األمني العام إىل أن يقدم تقريرا إىل جملس األمـن بشـأن     
الفرص والتحـديات الـيت تواجـه التعـاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات         

     واألمن الدوليني؛ اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون السالم

ويطلــب إىل األمــني العــام أن يــدرج يف تقــاريره املنتظمــة الــيت     
يقدمها إىل الس عن عمليات حفظ السالم وبناء السـالم املضـطلع ـا    
ــات     ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــني األمـ ــاون بـ ــرز يف التعـ ــدم احملـ ــات للتقـ تقييمـ

  اإلقليمية ودون اإلقليمية.  
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ســة جملــس األمــن  بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جل   

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠املعقودة يف  ٥٥٢٩

ــة    ــودة يف ٥٥٢٩يف اجللسـ ــبتمرب ٢٠، املعقـ  أيلول/سـ

، أجــرى الــس مناقشــة مواضــيعية علــى املســتوى  )٤٥(٢٠٠٦
الوزاري بشأن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة  

مجيـع  يف جمال صون السـالم واألمـن الـدوليني. وأدىل ببيانـات     
أعضاء الس، باإلضافة إىل األمني العام، وممثل رئاسة االحتـاد  
ــيس      ــة، ورئ ــدول األمريكي ــة ال ــام ملنظم ــني الع األورويب، واألم
جلنة نيويورك التابعة لرابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا، واألمـني     
ــرئيس احلــايل ملنظمــة األمــن      ــة، وال ــدول العربي العــام جلامعــة ال

اللجنــة التنفيذيــة لرابطــة الــدول  والتعــاون يف أوروبــا، ورئــيس
املستقلة، واألمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، واألمني العـام  
ملنظمة حلـف مشـال األطلسـي، واألمـني العـام ملنظمـة معاهـدة        

  .)٤٦(األمن اجلماعي، واألمني العام لس أوروبا

وترأســـت اجللســـة وزيـــرةُ خارجيـــة اليونـــان، الـــيت        
متوز/يوليـه   ٢٨رير األمـني العـام املـؤرخ    وجهت االنتباه إىل تق

شــراكة أمنيــة إقليميــة عامليــة: التحــديات     ”، املعنــون ٢٠٠٦
ــرص ــن    )٤٧(“والفـ ــددا مـ ــره عـ ــام يف تقريـ ــني العـ ــدم األمـ . وقـ

التوصـــيات لتعزيـــز التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات  
احلكوميــة الدوليــة اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة   

جمــاالت منــع نشــوب الصــراعات، وصــنع الســالم،  الدوليــة يف 
وحفظ السـالم، وبنـاء السـالم، ونـزع السـالح وعـدم انتشـار        

__________ 

ــذه      )٤٥(   ــيت دارت يف هـ ــات الـ ــول املناقشـ ــات حـ ــن املعلومـ ــد مـ ملزيـ
اجللسة، انظر الفصل الثـاين عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع ألـف،       

 لفصل الثامن من امليثاق.فيما يتعلق با

ــة.       )٤٦(   ــاركة يف اجللســ ــا إىل املشــ ــة رومانيــ ــي وزيــــر خارجيــ دعــ
 .S/2006/757ولالطالع على البيان الذي أدىل به انظر 

  )٤٧(  S/2006/590. 

األســلحة. وبشــأن طبيعــة الشــراكة العامــة بــني األمــم املتحــدة  
واملنظمات اإلقليمية، اقترح األمـني العـام، كخطـوة أوليـة، أن     
تنظــر املنظمـــات الشـــريكة يف توقيـــع اتفـــاق علـــى بيـــان عـــام  

دئ، ألن ذلــك ميكــن أن يــوفر آليــة توجيهيــة للتعــاون يف للمبــا
  املستقبل مع األمم املتحدة وفيما بني مجيع املوقعني.  

ــاه أيضــا إىل رســالة مؤرخــة        ووجهــت الرئيســة االنتب
موجهــة مــن ممثــل اليونــان، حييــل ــا  ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ٦

ورقـة معلومـات أساسـية أعـدا الرئاسـة للمسـاعدة يف توجيــه       
. وتضمنت الورقة نقاطاً مقترحة للمناقشة، مشلـت  )٤٨(اقشةاملن

املنظمات اإلقليميـة الـيت تتصـرف     -حتديد املنظمات الشريكة 
مبوجــب الفصـــل الثـــامن مـــن امليثـــاق، واملنظمـــات احلكوميـــة  
الدولية الـيت تتصـرف مبوجـب أحكـام أخـرى واردة يف ميثـاق       
 األمـــم املتحـــدة، فضـــال عـــن تقـــدمي جملـــس األمـــن املســـاعدة  

  لعمليات املنظمات اإلقليمية.

ــت       ــة، فرحب وتكلمــت رئيســة الــس بصــفتها الوطني
ــذ اختــاذ      ــيت حــدثت من بالفرصــة املتاحــة ملناقشــة التطــورات ال

ــرار  ــة   ٢٠٠٥( ١٦٣١القـ ــة أمنيـ ــع آليـ ــة لوضـ ــد رؤيـ ) وحتديـ
إقليمية عاملية. وقالت إن تعزيز مشـاركة املنظمـات الدوليـة يف    

ن ذلـك ميكـن أن   إضروري، و منع نشوب الصراعات وإدارا
ــه. ويف اخلتــام، ســلطت الرئيســة        ــزز مشــروعية الــس ذات يع
الضوء على ضرورة إيضاح كل من عضوية ووالية املنظمـات  
اإلقليمية وغري اإلقليميـة لكفالـة مزيـد مـن الوضـوح يف اجلهـد       

  .)٤٩(اجلماعي

وشــدد األمــني العــام بصــفة خاصــة علــى احلاجــة إىل      
ــني   ــاون ب ــن التع ــد م ــة.    مزي ــن واملنظمــات اإلقليمي ــس األم جمل

__________ 

  )٤٨(  S/2006/719. 

  )٤٩(  S/PV.5529،  ٤إىل  ٢الصفحات من. 
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وأشــار إىل عــدة تطــورات إجيابيــة حــدثت مــؤخرا، مثــل عقــد  
ســـتة اجتماعـــات رفيعـــة املســـتوى مـــع رؤســـاء املنظمـــات       
الشريكة، وأشـار إىل أن ذلـك ميكـن أن ميهـد الطريـق لتحقيـق       
ــة     ــادة التركيــز علــى الوقاي شــراكة أقــوى. وأشــار أيضــا إىل زي

امللموسـة الـيت حتققـت علـى أرض      والوساطة، ورحب بالنتائج
الواقــع نتيجــة ملشــاركة املنظمــات اإلقليميــة يف صــون الســالم   
واألمن الدوليني. وأكـد أن الشـراكة اإلقليميـة والعامليـة حتتـاج      
إىل االرتقــــاء إىل مســــتوى جديــــد مــــن الوضــــوح والعمليــــة  

  .  )٥٠(واجلدية

وسلم مجيع املتكلمني بضرورة تعزيـز النـهج اجلمـاعي      
ــن     جتــاه ق ــى أن م ــم عل ــن. وشــدد معظمه ضــايا الســالم واألم

ــود     ــة يف جهـ ــات األفريقيـ ــاركة املنظمـ ــادة مشـ ــروري زيـ الضـ
ــاده أن      ــذي مف ــرأي ال ــتكلمني ال ــد مــن امل ــد العدي الســالم. وأي
املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة أقــدر علــى حتديــد أفضــل  

. وشــدد )٥١(طريقــة للتعامــل مــع الرتاعــات الــدائرة يف مناطقهــا
مــتكلمني علــى احلاجــة إىل تشــجيع امللكيــة اإلقليميــة يف   عــدة 

. وأشـار  )٥٢(إدارة الرتاعات وعمليات ما بعـد انتـهاء الرتاعـات   
أيضاً ممثل قطـر إىل أن التعـاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات       
اإلقليمية مـن شـأنه أن يعـزز الـدور الـذي تؤديـه املنظمـات يف        

  .  )٥٣(اإلطار اإلقليمي
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٠(  

ــر)؛ والصــفحة   ٥املرجــع نفســه، الصــفحة     )٥١(   (فرنســا)؛  ١١(قط
الحتـاد الروسـي)؛   (ا ١٥(األرجنتني)؛ والصـفحة   ١٤والصفحة 
 (اليابان). ٢٤والصفحة 

(رئاســة  ٢٩(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٥املرجــع نفســه، الصــفحة   )٥٢(  
(منظمــــة حلــــف مشــــال    ٤١االحتــــاد األورويب)؛ والصــــفحة  

 األطلسي).

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  

لألمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة      ومع التسليم بأن  
ــاء الثقــة، ومنــع     مزايــا نســبية وخصــائص فريــدة يف جمــاالت بن
ــات، وحفــظ الســالم، حــث     نشــوب الرتاعــات، وإدارة األزم
ــة علــى        ــتكلمني علــى أن تكــون الشــراكة مبني ــد مــن امل العدي

. ودعـا ممثـل   )٥٤(أساس التكامل وتفادي االزدواجية يف اجلهود
ــدامنرك بصــورة خا  ــي    ال ــى حنــو عمل ــع العمــل عل صــة إىل توزي

. وأكّــد )٥٥(بــني املنظمــات املشــاركة يف املســائل املختلفــة فيمـا 
ــازات       ــن امتي ــع نشــوب الصــراع يظــل م ــو أن من ــل الكونغ ممث
ــاد    ــام االحتـ ــه بقيـ ــاء، ورحـــب يف الوقـــت نفسـ الـــدول األعضـ
ــاد      ــا، واالحتـ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ ــي، ومنظمـ األفريقـ

. وركـز بعـض   )٥٦(اكز ملنع نشوب الصراعاألورويب بإنشاء مر
ــات     ــه املنظمـ ــذي تضـــطلع بـ ــام الـ ــى الـــدور اهلـ ــتكلمني علـ املـ
اإلقليميـة يف مكافحــة اإلرهـاب، ومنــع انتشـار أســلحة الــدمار    

ــة   . واعتــرب )٥٧(الشــامل، ومكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
ممثــل ســلوفاكيا علــى وجــه اخلصــوص أن تعــاون املنظمــات       

غ األمهية ملساعدة الدول علـى سـن تشـريعات    اإلقليمية أمر بال
  .)٥٨()٢٠٠٤( ١٥٤٠وطنية تتوافق مع القرار 

__________ 

(سـلوفاكيا)؛   ٨(الصني)؛ والصـفحة   ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  
ــا)؛ ١١والصــــــفحة  (األرجنــــــتني)؛  ١٤والصــــــفحة  (فرنســــ
ــو،  ٢١(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة    ١٤والصــفحة  (الكونغ

(منظمـة حلـف    ٤١والصـفحة   باسم رئـيس االحتـاد األفريقـي)؛   
(منظمـــة معاهـــدة األمـــن     ٤٢مشـــال األطلســـي)؛ والصـــفحة    

 اجلماعي).

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  

 ١٢(ســــلوفاكيا)؛ والصــــفحة   ٩، الصــــفحة  املرجــــع نفســــه   )٥٧(  
 ٢٣(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة   ١٥(الــدامنرك)؛ والصــفحة 

(رابطـة أمـم جنـوب شـرق      ٣٣(الواليات املتحدة)؛ والصـفحة  
ــا)؛     ٣٧آســيا)؛ والصــفحة   ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم (منظم

 (رابطة الدول املستقلة). ٣٨والصفحة 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  
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ودعــا العديــد مــن املــتكلمني إىل أن يكــون التعــاون        
قائمــاً علــى النتــائج ومرنــاً، وأال يقتصــر علــى آليــة حمــددة ألن   

. ولتحديـــد املزايـــا النســـبية )٥٩(املنظمـــات ختتلـــف فيمـــا بينـــها
رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا إجـراء      للمنظمات، اقترح ممثل 

  .)٦٠(دراسة مقارنة بني املناطق

ــا املناقشــة        ــيت ركــزت عليه ــن املســائل األخــرى ال وم
مســألة بنــاء قــدرات املنظمــات اإلقليميــة. ووافــق العديــد مــن    
املتكلمني على أن تعزيز القدرات علـى الصـعيد اإلقليمـي ميثـل     

ال سـيما يف  طريقة جيـدة إلـاء الصـراعات أو منـع نشـوا، و     
. ويف هـذا السـياق، قـال ممثـل     )٦١(جمال حفظ السالم اإلقليمـي 

الكونغــو، متكلمــاً باســم رئــيس االحتــاد األفريقــي، إن االحتــاد   
 ٢٠١٠األفريقــي قــد دعــا إىل إنشــاء مخســة ألويــة حبلــول عــام 

ــن     ــها م ــل من ــن أجــل    ٥ ٠٠٠إىل  ٣ ٥٠٠يتكــون ك ــرد م ف
ت االحتياطيــة. تعزيــز قدرتــه علــى التــدخل عــن طريــق الترتيبــا

. )٦٢(وأعرب عن أمله يف أن يدعم اتمع الدويل تلـك املبـادرة  
غري أن ممثل غانا أعرب عن قلقه إزاء مواضـع الضـعف احلاليـة    
يف قدرات التخطيط واإلدارة، وعدم كفاية املـوارد املاليـة الـيت    

__________ 

(الصـــني)؛  ٧(قطـــر)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٥٩(  
(االحتـــاد األورويب)؛  ٢٩(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ١٠والصـــفحة 
 (جملس أوروبا). ٤٤والصفحة 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  

 ١٠(الصــــــني)، والصــــــفحة  ٨املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )٦١(  
(بــريو)؛  ١٦(فرنســا)؛ والصــفحة  ١١(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة 

ــفحة وال ــفحة    ١٨صــ ــدة)؛ الصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ١٩(مجهوريــ
 ٢٧(اليابــان)؛ والصـــفحة   ٢٤(اململكــة املتحــدة)؛ والصـــفحة   

 ٤٢(جامعة الـدول العربيـة)؛ والصـفحة     ٣٥(غانا)؛ والصفحة 
 (منظمة معاهدة األمن اجلماعي).

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

تعـــاين منـــها عمليــــات حفـــظ الســـالم الــــيت جتـــري بقيــــادة      
  .)٦٣(إقليمية

ــز الشــراكة،   وأمجــع املتكل   مــون علــى الــدعوة إىل تعزي
ــة اضــطالع جملــس األمــن      ــل الصــني إن كفال ــال ممث يف حــني ق
بالدور القيادي هي املبدأ األساسي الذي ينبغـي أن تقـوم عليـه    
هذه الشـراكة، وأعـرب ممثـل منظمـة معاهـدة األمـن اجلمـاعي        

. وذكّــر متكلمـــون آخــرون بـــأن تـــدخل   )٦٤(عــن رأي مماثـــل 
يف الرتاعات جيب أن يـتم يف إطـار السـلطة    املنظمات اإلقليمية 

. وأكــد أيضــا ممثــل مجهوريــة ترتانيــا )٦٥(الشـرعية لــس األمــن 
املتحـــدة أن جملـــس األمـــن هـــو الـــذي ميلـــك صـــالحية تعزيـــز 

  .  )٦٦(التعاون مع املنظمات اإلقليمية إىل مستوى أرفع 

وأعرب ممثل غانا عـن القلـق إزاء عـدم التعـاون الـذي        
ــدول  ــه بعــض ال األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي مــع األمــم    أبدت

ــة األخــرية. ودعــا إىل إــاء القيــود املفروضــة     املتحــدة يف اآلون
ــا، وإىل     ــا وإريتريـ ــدة يف إثيوبيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل بعثـ ــى عمـ علـ
املسارعة إىل نشر وجـود لألمـم املتحـدة يف دارفـور، وأضـاف      

تعزيـز قـدرة األمـم    ”قائال إن مـن واجـب الكيانـات اإلقليميـة     
عـرب كفالـة عـدم عرقلـة اجلهـود       “املتحدة علـى حفـظ السـالم   

. وقال ممثل منظمة املؤمتر اإلسـالمي إن مـن   )٦٧(الدولية للسالم
ملعاجلــة  “البعــد الواحــد”الضــروري االبتعــاد عــن النــهج ذي  

األزمــات بــالنظر فقــط إىل العنصــر األمــين، ودعــا إىل التركيــز   
__________ 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

 ، على التوايل.٤٢، والصفحة ٧الصفحة املرجع نفسه،   )٦٤(  

 ١٥(األرجنــــتني)؛ والصــــفحة  ١٤املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٦٥(  
 (االحتاد الروسي).

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  
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ــا     ــل املظــ ــات، مثــ ــذور الرتاعــ ــى جــ ــك علــ ــن ذلــ ــدال مــ مل بــ
  .)٦٨(السياسية

ودعا العديد من املتحدثني إىل تعزيز التفاعل املنـهجي    
. وأعـــرب ممثـــل )٦٩(بـــني املنظمـــات اإلقليميـــة وجملـــس األمـــن

ــد       ــة حاجــة ملحــة إىل عق ــاده أن مث االحتــاد الروســي عــن اعتق
اجتماعات منتظمة بني األمني العام وقادة املنظمـات اإلقليميـة   

ة ترتانيـا املتحـدة اتبـاع ـج     ، يف حني اقتـرح ممثـل مجهوريـ   )٧٠(
قـائم علـى إضـفاء الطـابع املؤسسـي إلتاحـة التعـاون علـى حنـو          

ــة    ــر انتظامــاً، وأعــرب آخــرون عــن آراء مماثل  .)٧١(أعمــق وأكث
املقابل، أعربـت ممثلـة الواليـات املتحـدة عـن اعتقادهـا أن        ويف

تعزيــز التعــاون بــني جملــس األمــن واألمانــة العامــة واملنظمــات   
ينـتقص مـن العالقـة    ”نبغي أن يظل غـري رمسـي لـئال    اإلقليمية ي

، “اهلامـــة فيمـــا بـــني الـــدول األعضـــاء داخـــل األمـــم املتحـــدة 
وأعربــت عــن خشــيتها مــن أن إضــفاء الطــابع املؤسســي علــى  
التعـــاون ميكـــن أن حيـــد مـــن قـــدرة األمـــم املتحـــدة يف وقـــت  

. وباملثل، اعترب ممثـل االحتـاد األورويب أن التعـاون    )٧٢(األزمات
  .  )٧٣(أن يتسم باملرونة وخفة اهلياكل والواقعية جبب 

وقــال ممثــل األرجنــتني إن املنظمــات حيــب أن تعــرف    
. )٧٤(نفسها حبسـب أحكـام امليثـاق الـيت تعمـل باالسـتناد إليهـا       

__________ 

 .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

(فرنسـا)؛   ١١(سلوفاكيا)؛ والصـفحة   ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  
(الكونغـــو،  ٢١(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ١٥حة والصـــف

 (اليابان). ٢٤باسم رئيس االحتاد األفريقي)؛ والصفحة 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

(مجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة)؛  ١٨املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٧١(  
 (منظمة الدول األمريكية). ٣١والصفحة 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢(  

 .٢٨نفسه، الصفحة  املرجع  )٧٣(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

وأشار ممثل الكونغـو إىل أن ال بـد مـن حتديـد طـابع املنظمـات       
لي اإلقليمية وقدرا على العمل ليتسىن تعريـف النطـاق التشـغي   

ــات       ــن املنظم ــب م ــرح أن يطل ــد اقت ــذلك فق ــا ل ــها. وتبع لعمل
ــع      ــاً م ــا رمسي ــربم اتفاق ــة أن ت ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي الدولي

. بيـد أن ممثـل   )٧٥(األمني العام بشأن تعاوا مـع األمـم املتحـدة   
جملس أوروبا دعا إىل عدم حماولـة تصـنيف منظمـات ال ميكـن     

  .  )٧٦(تصنيفها

أدلــــت الرئيســــة ببيــــان باســــم   ويف ايــــة املناقشــــة،  
  ، ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٧٧(الس

يشري إىل قراراتـه وبياناتـه الرئاسـية السـابقة بشـأن التعـاون مـع          
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وإىل اجتماعاته الثالثـة السـابقة الـيت    

ــوع يف     ــذا املوضـ ــأن هـ ــدها بشـ ــان/أبريل  ١١عقـ ــة برئ ٢٠٠٣نيسـ اسـ
ــيك، ويف  ــه  ٢٠املكسـ ــوبر   ١٧ و ٢٠٠٤متوز/يوليـ ــرين األول/أكتـ تشـ

  برئاسة رومانيا؛   ٢٠٠٥

ــة         ــع املنظمــات اإلقليمي ــاون م ــق التع ــد توثي ــى فوائ ويشــدد عل
ودون اإلقليميــة يف جمــال صــون الســالم واألمــن الــدوليني، مبــا يف ذلــك   

ذا التوسط للتوصل إىل إبرام اتفاقات سـالم يف حـاالت الصـراع؛ ويف هـ    
، )٧٨(الصدد، وافق جملس األمن، يف مذكرة رئيسه اليت اعتمـدها مـؤخرا  

على توسـيع نطـاق املشـاورات والتعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون        
اإلقليمية من خالل دعوة املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة إىل     
ــاء؛     ــب االقتضـ ــة، حسـ ــة واخلاصـ ــس العامـ ــات الـ ــاركة يف جلسـ املشـ

ة التشــاور غــري الرمســي مــع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ومواصــل
لدى صياغة نصـوص مـن قبيـل القـرارات والبيانـات الرئاسـية والبيانـات        
الصــحفية؛ وتوجيــه انتبــاه ممثلــي املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة إىل 

  القرارات والبيانات الرئاسية والبيانات الصحفية ذات الصلة؛
__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

 .٤٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

  )٧٧(  S/PRST/2006/39. 

  )٧٨(  S/2006/507. 
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ات اإلقليمية ودون اإلقليمية على إطالعه علـى  ويشجع املنظم  
ــود جــدول األعمــال ذات الصــلة       ــل نظــره يف بن ــا قب ا وحتليالتصــورا

  باجلانب اإلقليمي؛

ويدعو األمانة العامة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة إىل      
حبث سبل زيادة تقاسم املعلومات بشأن ما لدى كـل منـها مـن قـدرات     

ــا اســتخلص   ــن خــالل      وبشــأن م ــظ الســالم م ــن دروس يف جمــال حف م
توسيع نطاق ما يتضـمنه موقـع قسـم أفضـل املمارسـات يف جمـال حفـظ        
السـالم علـى شـبكة اإلنترنـت ليتنــاول خـربات نشـر األفـراد لـدى مجيــع         
ــاون يف جمــال       ــة وكافــة خــربات التع ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي املنظم

  ت؛حفظ السالم بني األمم املتحدة وهذه املنظما

ــة        ــاالت التابعـ ــدة والوكـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــث األمانـ وحيـ
للمنظمــة، وكــذلك مجيــع الــدول وســائر املنظمــات الدوليــة املعنيــة علــى 
مواصلة جهودها الرامية إىل اإلسهام يف بناء قدرات املنظمـات اإلقليميـة   
ودون اإلقليميــــة، وال ســــيما قــــدرات االحتــــاد األفريقــــي واملنظمــــات  

  اإلقليمية؛  األفريقية دون 

ويعتــزم اختــاذ خطــوات أخــرى يف ســبيل توثيــق وزيــادة فعاليــة    
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة وغريهـا     
مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة املشــاركة يف اجتماعــات األمــني العــام  
الســنوية الرفيعــة املســتوى، وخباصــة التعــاون يف جمــاالت منــع نشــوب       

  لصراع وبناء السالم وحفظ السالم.ا
  

العالقة بني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة،       -جيم 
وخباصة االحتاد األفريقي، يف جمال صـون السـالم   

  واألمن الدوليني

  اإلجراءات األولية  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨املعقودة يف  ٥٦٤٩

، املعقــودة يف ٥٦٤٩ن يف جلســته أجــرى جملــس األمــ  
الـــيت ترأســـتها وزيـــرة خارجيـــة  )٧٩( ٢٠٠٧آذار/مـــارس  ٢٨

__________ 

ــد   )٧٩(   ــذه    ملزيـ ــيت دارت يف هـ ــات الـ ــول املناقشـ ــات حـ ــن املعلومـ مـ
اجللسة، انظر الفصل الثـاين عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع ألـف،       

 فيما يتعلق بالفصل الثامن من امليثاق.

العالقـة  ”جنوب أفريقيا، مناقشة مواضيعية بشأن البند املعنون 
بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة، وخباصـــة االحتـــاد  

. واسـتمع  “األفريقي، يف جمال صون السـالم واألمـن الـدوليني   
اطــة مــن األمــني العــام املســاعد لعمليــات حفــظ  الــس إىل إح

السالم ومن مفوض االحتاد األفريقي لشؤون السـالم واألمـن.   
وإضــافة إىل البيانــات الــيت أدىل ــا مجيــع أعضــاء الــس، أدىل 

ــو أســـتراليا  ــا ،ببيانـــات ممثلـ ــاد باســـم( وأملانيـ  ،)األورويب االحتـ
 ائــر، واجلز فاســو، وبوركينــا وبــنن،  وأوغنــدا، وأوروغــواي،

 املتحــــدة، ترتانيــــا ومجهوريــــة الليبيــــة، العربيــــة واجلماهرييــــة

 وناميبيــا، ومصــر، وليربيــا، نــام، وفييــت ،والســودان وروانــدا،

ــرويج، ــان، والن ــدائم واملراقــب والياب ــدول جلامعــة ال ــة ال  العربي

  .اإلسالمي املؤمتر ملنظمة الدائم واملراقب

رسـالة  ووجهت الرئيسة (جنوب أفريقيا) االنتبـاه إىل    
 )٨٠(مـن ممثـل جنـوب أفريقيـا     ٢٠٠٧آذار/مـارس   ١٤مؤرخة 

ــا خــالل املناقشــة       ــر فيه ــة للنظ ــة مفاهيمي ــة لورق تتضــمن إحال
ــراملفتوحــة.  ــة جيــب أن    وأُق ــأن املنظمــات اإلقليمي ــة ب يف الورق

تـــؤدي دوراً هامـــاً يف صـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني، وأن  
ن التـابع لالحتـاد   العالقة بني جملس األمن وجملس السـالم واألمـ  

ــاد     ــا أن االحتـ ــا أيضـ ــر فيهـ ــز. وذُكـ ــاج إىل تعزيـ ــي حتتـ األفريقـ
ــدي       ــه اخلاصــة إىل بورون ــادر إىل إرســال بعثات ــد ب ــي ق األفريق
ودارفــــور والصــــومال، ألن تــــدخالت األمــــم املتحــــدة قــــد   
استغرقت يف بعض األحيان وقتـاً طـويالً قبـل أن تصـبح قـادرة      

س األمـــن، غـــري أن علـــى العمـــل، حـــىت بعـــد أن أذن ـــا جملـــ
االفتقــــــار إىل املــــــوارد عرقــــــل اختــــــاذ االحتــــــاد األفريقــــــي  

  إضافية.    خطوات

ــا،       ــة جنــوب أفريقي ــرة خارجي وافتتحــت املناقشــة وزي
ــدها املســامهة يف حتســني       ــل يف أن يســتطيع بل ــن األم ــة ع معرب

__________ 

  )٨٠(  S/2007/148. 
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صياغة وتوضيح مسألة تعزيز التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة     
ميثاق األمم املتحدة، وهو ما تكـرر  يف إطار الفصل الثامن من 

ــؤمتر      ــؤمتر قمــة لالحتــاد األفريقــي، ويف م ــده يف أحــدث م تأكي
. وسلطت الضوء على أوجـه التـآزر   ٢٠٠٥القمة العاملي لعام 

اإلجيابيــــة بــــني األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات اإلقليميــــة بــــدءاً 
ــر    ــاركة يف نشــ ــوال إىل املشــ ــة، ووصــ بالترتيبــــات املخصوصــ

م. وذكـــرت، علـــى ســـبيل املثـــال، أن عمليـــات حفـــظ الســـال
االحتاد األفريقي استطاع التـدخل يف حـاالت تعـذر فيهـا علـى      
األمم املتحدة االنتشار السريع، ويف بعض األحيـان أيـد جملـس    
األمن ذلك بـأثر رجعـي. وقالـت إن إحـدى املسـائل الرئيسـية       
اليت ينبغي التصدي هلا هـي حتديـد العالقـة بـني قـرارات جملـس       

واألمن التابع لالحتاد األفريقي وقرارات جملـس األمـن،   السالم 
حيث إن جدويل أعماهلما يكمالن بعضـهما بعضـاً. وشـددت    

وإىل صـياغة   “القـدرة علـى التنبـؤ   ”على احلاجة إىل مزيد مـن  
  .  )٨١(“لتقاسم األعباء”شكل أوضح 

ــن         ــامن م ــام املســاعد أن الفصــل الث ــني الع وأكــد األم
ة بشــأن العالقــة بــني األمــم    امليثــاق يــوفر توجيهــات واضــح   

املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة. وأكــد أن الشــراكة مــع االحتــاد 
األفريقـــي هـــي مـــن بـــني أقـــوى الشـــراكات يف جمـــال حفـــظ   
السالم، وسلط الضوء على وضع خطة عمل مشتركة لتوجيـه  
هذه الشراكة لتحقيق اهلـدف النـهائي املتمثـل يف تفعيـل القـوة      

ــو   ــة حبل ــة األفريقي ــام االحتياطي ــز  ٢٠١٠ل ع . وأشــار إىل تعزي
ــم املتحــدة يف الصــومال       ــي واألم ــاد األفريق ــني االحت ــاون ب التع
ودارفور، وأعرب عن اعتقاده أن البلـدان األفريقيـة ستسـتطيع    
يف املسـتقبل االضـطالع بــدور أكـرب بكــثري يف عمليـات حفــظ     

__________ 

  )٨١(  S/PV.5649،  ٤إىل  ٢الصفحات من. 

الســـــــالم، وأن لـــــــس األمـــــــن دورا حيويـــــــا يف تيســـــــري  
  .)٨٢(الشراكات

ــوض    ــر مفـ ــالم    وذكـ ــؤون السـ ــي لشـ ــاد األفريقـ االحتـ
واألمن، يف معرض اإلشارة إىل طلب االحتاد األفريقـي املتعلـق   
ــظ     ــي حلفـ ــاد األفريقـ ــات االحتـ ــدة لعمليـ ــم املتحـ ــل األمـ بتمويـ
الســــالم، أن لالحتــــاد األفريقــــي احلــــق يف التــــدخل يف دولــــه 
األعضاء. وقال إن االحتاد األفريقي ميكـن، مـن خـالل موافقـة     

أن يشــعر بأنــه يتصــرف بالنيابــة عــن اتمــع       جملــس األمــن، 
الدويل، وشدد على أن الترتيبات املخصوصة ال ميكـن أن حتـل   
ــاق.        ــن امليث ــامن م ــا يف الفصــل الث ــة املنصــوص عليه حمــل اآللي

إىل تعــديل القواعــد الناظمــة مليزانيــات حفــظ الســالم يف  ودعـا 
األمم املتحدة حتقيقـا لـذلك الغـرض، وأعـرب عـن أملـه يف أن       

نشــئ جملــس األمــن آليــة متابعــة مــن أجــل مواصــلة النظــر يف    ي
  .)٨٣(املسألة  هذه

ــام    ــتكلمني بتنـ ــم املـ ــيت  يورحـــب معظـ املســـامهات الـ
يقدمها االحتاد األفريقي وبتصميم قادته على معاجلـة الرتاعـات   
ــها. ولقيــت مــذكرة التفــاهم     ــدائرة يف القــارة األفريقيــة وحل ال

بــني األمــم املتحـــدة    ٢٠٠٦املربمــة يف تشــرين الثـــاين/نوفمرب   
واالحتاد األفريقي ترحيبـا واسـع النطـاق بوصـفها أساسـاً لبنـاء       
آليـــة تعـــاون تتســـم بطـــابع رمســـي أكثـــر. وكـــرر املتكلمـــون   

، )٨٤(اإلعراب عن تأييدهم للوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي  
اليت اعترف فيها بأن املنظمات اإلقليمية تضطلع بدور هـام يف  

عــادة االســتقرار يف حــاالت الــرتاع بســبب قرــا  اإلســهام يف إ
  من مناطق الرتاع.  
__________ 

 .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات من   )٨٢(  

 .١٠إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات من   )٨٣(  

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٨٤(  
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ــات        ــى أن الترتيبـ ــتكلمني علـ ــن املـ ــد مـ ــدد العديـ وشـ
اإلقليمية ليست بـديال الضـطالع الـس باملسـؤولية الرئيسـية      

، بينمــا أشــار ممثــل   )٨٥(عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني    
لـدور اإلقليمـي   اجلماهريية العربية الليبية إىل عدم جـواز إلغـاء ا  

ــدة      ــم املتحــ ــى أن األمــ ــدد علــ ــه دور دويل، وشــ ــل حملــ ليحــ
ــة تتحمــل مســؤولية مشــتركة عــن صــون     واملنظمــات اإلقليمي

  .)٨٦(السالم ومنع نشوب الصراعات املسلحة

واتفــق املتكلمــون علــى أن املنظمــات اإلقليميــة ميكــن    
أن تقوم بدور هـام يف مسـاعدة الـس علـى االضـطالع ـذه       

وعلــى وجــه اخلصــوص، أشــار ممثــل فرنســا إىل أن   املســؤولية.
الس قد اسـتفاد مـن جهـود املنظمـات اإلقليميـة فيمـا يتعلـق        
ــالم     ــظ السـ ــوات حفـ ــر قـ ــا، ونشـ ــات يف أفريقيـ ــإدارة األزمـ بـ

. وشدد معظم املتكلمني على ضرورة تعزيـز التعـاون   )٨٧(هناك
مــع املنظمــات اإلقليميــة يف جمــاالت التخطــيط وإدارة حــاالت  

، مبـا يف ذلـك منـع نشـوب الصـراعات وبنـاء الســالم،       الصـراع 
فضــال عــن التــدريب والــدعم اللوجســيت واملســاعدة املاليــة.       

ممثل السودان إىل إقامة شراكة استراتيجية فاعلة حمـدودة   ودعا
ــاق     ــن امليثـ ــامن مـ ــل الثـ ــام الفصـ ــتند إىل أحكـ ــدى تسـ ، )٨٨(املـ

 أشار ممثل أوروغـواي إىل أن مـن الصـعب االسـتمرار يف     بينما
عمليــات حفــظ الســالم يف إطــار الفصــل الثــامن باالســتناد إىل  

__________ 

  )٨٥(  S/PV.5649 ــفحة   ٣، الصــــــفحة ــا)؛ والصــــ ــوب افريقيــــ  ١٥(جنــــ
(بنمــــا)؛  ٢١(فرنســــا)؛ والصــــفحة  ٢٠فحة (إندونيســــيا)؛ والصــــ

ــفحة  ــفحة   ٢٤والصــــــــ ــا)؛ والصــــــــ ــريو)؛  ٢٩(إيطاليــــــــ (بــــــــ
ــفحة ــفحة    ٣١  والصــــــ (الســــــــودان)؛  ٣٥(الصــــــــني)؛ والصــــــ

 ٧(أوغنــدا)؛ والصــفحة  ٥، الصــفحة S/PV.5649 (Resumption 1)  و
(روانـــدا)؛  ٢١(فييـــت نـــام)؛ والصـــفحة  ١٤ (ناميبيـــا)؛ والصـــفحة

 (جامعة الدول العربية). ٢٥والصفحة 

  )٨٦(  S/PV.5649 (Resumption 1)،  ١٣و  ١٢الصفحتان. 

  )٨٧(  S/PV.5649،  ٢٠الصفحة. 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  

. ووجـه ممثـل أملانيـا    )٨٩(مسامهات املنظمات اإلقليميـة وحـدها  
االنتباه إىل الدعم املايل الذي يقدمه االحتاد األورويب لعمليـات  
السالم اليت يضطلع ا االحتاد األفريقـي وحـث األمـم املتحـدة     

وشـــددت ممثلـــة الواليـــات  .)٩٠(علـــى تقـــدمي مســـاعدة مماثلـــة 
املتحــدة علــى أن األنصــبة املقــررة يف األمــم املتحــدة جيــب أن    
تستخدم حصراً يف العمليات اليت يصدر ا تكليف مـن األمـم   
املتحدة يف إطار جملس األمن وآليات القيادة واملراقبة الراسـخة  

  .)٩١(يف األمم املتحدة

مـم  ويف معرض التعليق على التحديات الـيت تواجـه األ    
املتحدة واالحتاد األفريقي، أكد ممثـل الكونغـو، وكـذلك ممثـل     
غانــــا، أن مــــن الضــــروري حتقيــــق مزيــــد مــــن االتســــاق يف  
اإلجراءات املشتركة ملنع نشوب الصراعات وتسـويتها، وقـال   
ــع نشــوب الصــراع أقــل بكــثري مــن كلفــة حفــظ      إن كلفــة من

ة . وشـدد العديـد مـن املـتكلمني علـى احلاجـة امللحـ       )٩٢(السالم
إىل تعزيــز بنــاء قــدرات االحتــاد األفريقــي للتعامــل مــع حــاالت 
ــذا الصــدد، حــث       ــور والصــومال. ويف ه ــل دارف ــات مث األزم
العديــد منــهم الــرئيس البشــري علــى التعــاون الكامــل مــع األمــم 
ــة     ــتركة الراميـ ــا املشـ ــي يف جهودمهـ ــاد األفريقـ ــدة واالحتـ املتحـ

ــدائم واالســتقرار يف الســودان    ــق الســالم ال . وأشــار )٩٣(لتحقي
ممثل اململكـة املتحـدة إىل أن الـس ينبغـي أن يعجـل يف اختـاذ       
إجــراءات بشــأن زمبــابوي ملواكبــة االجــراءات الــيت اختــذها       

__________ 

  )٨٩(  S/PV.5649 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  

  )٩١(  S/PV.5649،  ٣٣الصفحة. 

 (غانا). ١٤(الكونغو)؛ والصفحة  ١٢الصفحة  املرجع نفسه،  )٩٢(  

 ٢٨(ســــلوفاكيا)؛ والصــــفحة  ١٨املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٩٣(  
ــفحة    ــدة)؛ والصــ ــة املتحــ ــدة)؛  ٣٣(اململكــ ــات املتحــ  (الواليــ

(النــــــــــــرويج)؛  ٢، الصــــــــــــفحة S/PV.5649 (Resumption 1)  و
 (أملانيا). ١٧صفحة وال



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1223/1582 11-02856 
 

ــي  ــاد األفريق ــم     )٩٤(االحت ــى أن األم ــل الســودان عل . وشــدد ممث
املتحدة واالحتاد األفريقي جيـب أن يتغلبـا علـى أوجـه القصـور      

أن املناقشة جيـب أن تركـز علـى    التقنية واللوجستية اإلقليمية و
  .)٩٥(خربات وقدرات املنظمات اإلقليمية

وفيما خيص حتسني العالقة بني األمم املتحدة واالحتـاد    
ــة       ــى تطــوير عالق ــتكلمني عل ــن امل ــد م ــي، شــجع العدي األفريق
  مؤسســية بــني جملــس األمــن وجملــس الســالم واألمــن التــابع        

احلاجـة إىل أن   . وشـدد ممثـل الصـني علـى    )٩٦(لالحتاد األفريقـي 
تعــزز األمــم املتحــدة تــدريب املــوظفني حــىت تســتطيع بعثــات    

يف حـني   )٩٧(السالم التابعة لالحتاد األفريقي أداء دورها الفريـد 
اقتـرح ممثــل ناميبيــا أن توقــع األمـم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي   
اتفاقا ينص على إطار زمين معين لتحويـل العمليـات اإلقليميـة    

 بعثــات تابعــة لألمــم املتحــدة ــدف جتنــب  حلفــظ الســالم إىل
الضغط علـى املنظمـات اإلقليميـة ملواصـلة إدارة هـذه البعثـات       

. ورحـب ممثـل اجلزائـر بكـون     )٩٨(مبوارد سوقية ومالية حمدودة
جملس األمن يأخذ بعني االعتبار وجهـة نظـر االحتـاد األفريقـي     
وقراراته يف سـياق القـرارات الـيت جيـب علـى جملـس األمـن أن        

__________ 

  )٩٤(  S/PV.5649 ٢٨، الصفحة. 

 .٣٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٩٥(  

 ٢٨(الكونغـو، وغانـا)؛ والصـفحة     ١٢املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٦(  
ــفحة    ــدة)؛ والصــ ــة املتحــ ــدة)؛   ٣٣(اململكــ ــات املتحــ (الواليــ

ــفحة  ــر)؛  ٣٤والصـــــــــ  ،S/PV.5649 (Resumption 1)  و(مصـــــــــ
 ١٤والصــــفحة  (اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛ ١٢ الصــــفحة

ــا فاســو)؛ والصــفحة   ــا املتحــدة)؛   ١٥(بوركين ــة ترتاني (مجهوري
 ٢٦(روانـدا)؛ والصـفحة    ٢٢(بنن)؛ والصـفحة   ١٩والصفحة 

 ية).(جامعة الدول العرب

  )٩٧(  S/PV.5649،  ٣٢الصفحة. 

  )٩٨(  S/PV.5649 (Resumption 1) ٧، الصفحة. 

يتخذها بشـأن الصـراعات األفريقيـة، وأعـرب عـن أملـه يف أن       
  .)٩٩(يتواصل ذلك

وأكــد عــدد مــن املــتكلمني أن أفضــل طريقــة لضــمان    
ــوة        ــى ق ــاء عل ــة املطــاف، اإلبق ــو، يف اي ــال ه حتــرك دويل فع
احتياطية أفريقية ذات مصـداقية ميكـن نشـرها بسـرعة. وحثـوا      

هزة للعمـل  على بذل مزيد من اجلهـود لتكـون تلـك القـوة جـا     
  .)١٠٠(٢٠١٠حبلول عام 

ــم      ــان باســ ــة ببيــ ــت الرئيســ ــة، أدلــ ــة اجللســ ويف ايــ
  ، ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٠١(الس

يعيد تأكيـد مسـؤوليته الرئيسـية مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة          
  عن صون السلم واألمن الدوليني؛

ب ويســــلم بأمهيــــة دور املنظمــــات اإلقليميــــة يف منــــع نشــــو   
الصـــراعات وإدارـــا وحلـــها وفقـــا للفصـــل الثـــامن مـــن ميثـــاق األمـــم  
املتحدة، ويشري إىل أن التعـاون بـني األمـم املتحـدة والترتيبـات اإلقليميـة       

  هو جزء ال يتجزأ من األمن اجلماعي؛  

ويقـــر بـــأن املنظمـــات اإلقليميـــة يف وضـــع ميكنـــها مـــن فهـــم     
اعات القريبـة منـها ومـن    األسباب اجلذرية الكامنة وراء العديد من الصـر 

  التأثري مبا يفضي إىل منع نشوا أو حلها، نظرا ملعرفتها باملنطقة؛  

وحيث األمني العام، بالتشاور وبالتعـاون مـع اهليئـات اإلقليميـة       
ودون اإلقليمية ذات الصلة، على تسوية الصراعات اإلقليميـة يف أفريقيـا   

قـدر مـن الفعاليـة؛ ودعـم      باستخدام قدرات األمم املتحدة القائمة بـأكرب 
اإلنــذار املبكــر والوســاطة اإلقليمــيني وخباصــة يف أفريقيــا؛ وتقيــيم خطــر   
ــاطق     ــة للمن نشــوب الصــراعات علــى املســتوى اإلقليمــي وإيــالء األولوي

__________ 

 .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٩(  

)١٠٠(  S/PV.5649 ١٦(األمني العـام املسـاعد)؛ والصـفحة     ٥، الصفحة 
ــفحة   ــيا)؛ والصـــــــ ــدة)؛   ٢٧(إندونيســـــــ ــة املتحـــــــ (اململكـــــــ

(النــرويج)؛ والصــفحة  ٣، الصـفحة  S/PV.5649 (Resumption 1)  و
ــدا)؛ والصـــــــفحة   ٦ ــان)؛ والصـــــــفحة   ٩(أوغنـــــ  ١٥(اليابـــــ

(بـنن)؛   ٢٠(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١٨فاسو)؛ والصفحة  (بوركينا
 (اجلزائر). ٢٤والصفحة 

)١٠١(  S/PRST/2007/7. 
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ذات اخلطــورة العاليــة؛ وإبــراز الطرائــق املمكنــة علــى املســتوى اإلقليمــي 
  ملوارد الطبيعية؛  ملكافحة االستغالل واالجتار غري الشرعيني يف ا

ويدعو إىل مزيد من التعاون مـع جملـس السـالم واألمـن لالحتـاد        
األفريقي للمساعدة يف بناء قدرات هذا األخري على االضطالع، يف مجلـة  
ــع      ــئة ووضــ ــاالت الناشــ ــة للحــ ــريعة واملالئمــ ــتجابة الســ ــور، باالســ أمــ

  م.استراتيجيات فعالة ملنع نشوب الصراعات وحفظ السالم وبناء السال
    

دور املنظمـــــات اإلقليميـــــة ودون اإلقليميـــــة يف  -دال 
  صون السالم واألمن الدوليني

  اإلجراءات األولية  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب   ٦املعقـــــودة يف  ٥٧٧٦

٢٠٠٧    

ــة    ــودة يف ٥٧٧٦يف اجللسـ ــاين/  ٦، املعقـ ــرين الثـ  تشـ

مـــن مناقشـــة مفتوحـــة أجـــرى جملـــس األ )١٠٢(٢٠٠٧نـــوفمرب 
دور املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    ” بشأن البند املعنـون 

، برئاســة وزيــر خارجيــة “يف صــون الســالم واألمــن الــدوليني 
إندونيسيا. وباإلضافة إىل البيانـات الـيت أدىل ـا مجيـع أعضـاء      

 ،الس، أدىل ببيانات األمني العام، وممثلو كـل مـن أذربيجـان   
 وأوروغـــواي،  وأنغـــوال،  وإســـبانيا،  أرمينيـــا، و واألرجنـــتني،

ــال ــم( والربتغـــ ــاد باســـ ــنن، ،)األورويب االحتـــ ــد، وبـــ  وتايلنـــ

 والفلــبني، وغينيــا، وغواتيمــاال، وســنغافورة، ســليمان، وجــزر

ــام، وفييـــت ــتان نـ ــة باســـم( وقريغيزسـ ــدة منظمـ  األمـــن معاهـ

 وهنــدوراس، والنــرويج، وماليزيــا، وكازاخســتان، ،)اجلمــاعي

 اإلسـالمي،  املـؤمتر  ومنظمـة  العربيـة،  الـدول  معـة وجا واليابان،

  .األفريقي  واالحتاد
__________ 

ــذه      )١٠٢( ــيت دارت يف هـ ــات الـ ــول املناقشـ ــات حـ ــن املعلومـ ــد مـ ملزيـ
، اجلـزء الثالـث، الفـرع ألـف،     اجللسة، انظر الفصل الثـاين عشـر  

 فيما يتعلق بالفصل الثامن من امليثاق.

ــة       ــالة مؤرخــ ــاه أوال إىل رســ ــرئيس االنتبــ ــه الــ ووجــ
 )١٠٣(مــن ممثــل إندونيســيا   ٢٠٠٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٩

حييــل ــا ورقــة مفاهيميــة بشــأن البنــد قيــد النظــر. واقتــرح يف   
مواضـيع مـن   الورقة املفاهيمية أن تركـز املناقشـات علـى مجلـة     

بينها القدرات احلالية للمنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف    
جمـــاالت تعزيـــز احلـــوار وتـــدابري بنـــاء الثقـــة، ووضـــع املعـــايري  
وتبادهلا، ومنع الصراعات، وتسوية الرتاعات، وصـنع السـالم،   
وحفظ السالم وبناء السالم يف فتـرة مـا بعـد الصـراع، ـدف      

مارسـات املسـتمدة مـن اخلـربات     حتديد كيفية تبـادل أفضـل امل  
املكتسبة بني املنظمـات اإلقليميـة، واالسـتفادة منـها يف تسـوية      

  الرتاعات احمللية.

وأشـــار األمـــني العـــام إىل أن الشـــراكات بـــني األمـــم    
املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة باتـــت أقـــوى 

كانـــت عليـــه يف أي وقـــت مضـــى. واقتـــرح، يف معـــرض  ممـــا
علــى مــا لــديها مــن مزايــا نســبية، أن تلــك املنظمــات   التعليــق 

ميكـــن أن تســـاعد األمـــم املتحـــدة علـــى التصـــدي لألزمـــات، 
تقدم دروساً ميكن االستفادة منـها يف املسـتقبل. ويف هـذا     وأن

ــؤون      ــز إدارة الشـ ــة بتعزيـ ــه املتعلقـ ــال إن مقترحاتـ ــدد، قـ الصـ
السياسية وإدارة عمليـات حفـظ السـالم ميكـن أن تعـزز قـدرة       

مم املتحدة على العمل مـع املنظمـات اإلقليميـة، فضـال عـن      األ
  .)١٠٤(حتسني القدرة على الوساطة داخل األمانة العامة

وأمجــع املتكلمــون علــى أن حتقيــق شــراكة أقــوى لــن     
يعـود إال بالفائــدة علـى حــل املســائل املتعلقـة بالســالم واألمــن    

ئيسـية  الدوليني. وكرر املتكلمون التأكيد على أن املسؤولية الر
ــدوليني تقــع علــى عــاتق جملــس      عــن صــون الســالم واألمــن ال
األمن، وأعربوا عن اعتقادهم أن املنظمات اإلقليمية تسـتطيع،  

__________ 

)١٠٣(  S/2007/640. 

)١٠٤(  S/PV.5776، ٣ و ٢ الصفحتان. 
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نظــرا ملــا تتمتــع بــه مــن مزايــا نســبية، أن تــؤدي دوراً يف مجيــع  
مراحل حفظ السالم وبناء السالم، ومنع نشـوب الصـراعات،   

ــع أفضــل ملعاجلــة ا    ــا يف موق ــة  وتســويتها، وأ ألســباب اجلذري
للصــراعات. وأيــدت بعــض الوفـــود، يف مجلــة أمــور، تقـــدمي      
املساعدة املاليـة واملسـاعدة اللوجسـتية إىل املنظمـات اإلقليميـة      
املشــاركة يف حــل الصــراعات فضــال عــن املســاعدة علــى بنــاء  
القدرات؛ وإضفاء الطابع املؤسسـي علـى التعـاون، لـيس فقـط      

قليميــة، بــل أيضــا فيمــا بــني بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإل
املنظمات اإلقليمية ذاا؛ وحتسني قـدرات املنظمـات اإلقليميـة    
يف جمـال الوســاطة؛ والـدور التنســيقي املركـزي لألمــم املتحــدة    
فيمــا بــني خمتلــف املنظمــات اإلقليميــة؛ وتشــجيع املنظمــات       
ــة علــى أن تشــارك أيضــاً يف املســائل الــيت ال تشــكل        اإلقليمي

واألمـن الـدوليني. وأكـد العديـد مـن املـتكلمني       ديدا للسالم 
أيضاً أن التفاعل مع املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة جيـب    
أن يتبـــع األحكـــام الـــواردة يف الفصـــل الثـــامن مـــن ميثـــاق       

  املتحدة.    األمم

وأُعرب يف بعـض األحيـان عـن وجهـات نظـر متباينـة         
م بشــأن إضــفاء الطــابع املؤسســي علــى العالقــات بــني األمــ       

ــة      ــات هيكليــ ــاء آليــ ــة، وإنشــ ــات اإلقليميــ ــدة واملنظمــ املتحــ
، يف مقابل إجياد أوجه تآزر عملية ومرنة وآليـات  )١٠٥(للتمويل

  .)١٠٦(تنسيق حمددة على أساس كل حالة على حدة
__________ 

ــفحة   )١٠٥( ــفحة   ٢٢الصــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ ــا)؛ (ب ٢٥(االحتــ نمــ
 (االحتاد األفريقي). ٣٧والصفحة 

)١٠٦(  S/PV.5776،  ٢٠والصــفحة   (الواليــات املتحــدة)؛  ٥الصــفحة 
(االحتــــــــــــاد األورويب)؛  ٣٤(بلجيكــــــــــــا)؛ والصــــــــــــفحة  

 (اليابان). ٨، الصفحة S/PV.5649 (Resumption 1)  و

ــم        ــان باســـ ــرئيس ببيـــ ــة، أدىل الـــ ــة اجللســـ ويف ايـــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٠٧(الس

ام للمنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف منـع     يقر بالدور اهلـ   
  نشوب الصراعات وإدارا وتسويتها؛  

ويشـــدد علـــى أن املســـامهة املتزايـــدة الـــيت تقـــدمها املنظمـــات    
ــدعم     ــة بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة ميكــن أن ت ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي

  ؛  عمل املنظمة على حنوٍ جمد يف جمال صون السالم واألمن الدوليني

ويذكّر بأنه مصمم على اختاذ اخلطوات املناسـبة لزيـادة تطـوير      
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف جمـال    

  صون السالم واألمن الدوليني؛  

ــز       ــى تعزيـ ــة علـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ ــجع املنظمـ ويشـ
الـيت حيظـى ـا الـدعم      التعاون فيما بينها وتوسيع نطاقه، ويؤكد األمهيـة 

  السياسي واخلربة الفنية لألمم املتحدة يف هذا الصدد؛  

ويشــجع التعــاون اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مشــاركة   
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف التسوية السلمية للنــزاعات، وهـو   
يعتزم التشاور معها عن كثـب بشـأن دورهـا يف عمليـات حفـظ السـالم       

ــيت يــأذن ــا       يف امل ــات السياســية واملتكاملــة ال ســتقبل وكــذلك يف البعث
  جملس األمن؛  

ويشـــدد علـــى ضـــرورة إقامـــة شـــراكة فعالـــة بـــني الـــس          
ــة التصــدي       ــة إمكاني ــة ــدف إتاح ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي واملنظم

  املبكر للنـزاعات واألزمات الناشئة؛

ــة والقائ      ــدرات احملتمل ــة استكشــاف الق ــد أمهي ــة لــدى  ويؤك م
  املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف جمال السالم واألمن؛  

ــات        ــه املنظمـ ــوم بـ ــن أن تقـ ــذي ميكـ ــدور الـ ــى الـ ــدد علـ ويشـ
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف مكافحــة االجتــار غــري املشــروع باألســلحة   
ــات      ــات عملي ــة واألســلحة الصــغرية وضــرورة أن تراعــى يف والي اخلفيف

قليميـة الـيت متكّـن الـدول مـن حتديـد األسـلحة        حفظ السالم األدوات اإل
  الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتعقبها؛

ــيت تضــطلع         ــة ال ــات الفرعي ــذهلا اهليئ ــيت تب ــاجلهود ال ويرحــب ب
ــاون مــع      ــز التع مبســؤوليات يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب مــن أجــل تعزي

  املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛  

__________ 

)١٠٧(  S/PRST/2007/42. 
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طرائـق الـيت تعـزز مسـامهة     ويقر بأمهية التشـجيع علـى حتديـد ال     
املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف عمـــل الــس يف جمــال صـــون      

  السالم واألمن الدوليني وعلى زيادة تطوير تلك الطرائق؛  

ويطلب إىل األمني العام أن يضمن تقريره املقدم عمـال بالبيـان     
٢٠٠٧آذار/مــارس  ٢٨الرئاســي املــؤرخ 

توصــية بشــأن األســاليب  )١٠٨(
__________ 

)١٠٨(  S/PRST/2007/7. 

ــم املتحــدة      واأل ــني األم ــاون ب ــز التع ــادة وتعزي ــة لزي ــة الالزم دوات العملي
واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف جمــال صــون الســالم واألمــن       

  ؛الدوليني

ــة أكــرب يف        ــدول األعضــاء إىل املســامهة بفعالي ــع ال ــدعو مجي وي
ــة     ــة يف القضــايا املتعلق ــة ودون اإلقليمي ــز قــدرات املنظمــات اإلقليمي تعزي

  ن السالم واألمن الدوليني.بصو

    
  اجلوانب املدنية إلدارة الصراعات وبناء السالم - ٥٠

  
  اإلجراءات األولية  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢املعقودة يف  ٥٠٤١

ــة    ــودة يف ٥٠٤١يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٢، املعقـ أيلول/سـ
مالــه البنــد املعنــون  ، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أع ٢٠٠٤

بنـاًء علـى    “اجلوانب املدنية إلدارة الصراعات وبنـاء السـالم  ”
ــة   ــالة مؤرخ ــني   ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٨رس ــة إىل األم موجه

، حييـل ـا ورقـة    )١(العام من ممثل إسبانيا لـدى األمـم املتحـدة    
مناقشــة بشــأن املوضــوع. وأدىل ببيــان كــل مــن األمــني العــام، 

يقــي لشــؤون الســالم واألمــن، واملمثــل  ومفــوض االحتــاد األفر
ــاد     ــتركة لالحتــ ــة املشــ ــة واألمنيــ ــة اخلارجيــ ــامي للسياســ الســ
ــة، فضــال عــن      ــدول العربي ــة ال ــام جلامع األورويب، واألمــني الع

  .  )٢(مجيع أعضاء الس
__________ 

  )١(   S/2004/722.  

ــة     شــ  )٢(   ــن دوهلــم، وزراء خارجي ــثلني ع ارك يف اجللســة، بصــفة مم
ــبانيا ــا ،إسـ ــل، ،وأملانيـ ــا، والربازيـ ــا، ورومانيـ ــبني، وفرنسـ  والفلـ

 الشـؤون  ووزيـر  باكسـتان،  يف اخلارجيـة  للشـؤون  الدولة ووزير

 وشـؤون  اخلارجيـة  للشـؤون  الدولـة  ووزيـر  أنغوال، يف اخلارجية

  .املتحدة اململكة يف الكومنولث

وشدد األمني العام يف بيانه االستهاليل على أن إعـادة    
ــيت    ــها  بســط ســيادة القــانون أمــر حيــوي يف اتمعــات ال مزقت

احلروب، من أجـل صـون السـالم واألمـن الـدوليني. وقـال إن       
من الضروري، يف جمال األنشطة املعقدة لبنـاء السـالم، التـزود    
باستراتيجية سياسية واضحة تتضمن معايري لقياس التقـدم حنـو   
ــه يــرى أن اهتمــام الــس     ــة. وقــال إن ــاء دول شــرعية وفعال بن

للتحديات الراهنـة، ألن  املتواصل وتركيزه ضروريان للتصدي 
الالمبــاالة واالنقســام يف الــس يؤديــان إىل واليــات ال تنفّــذ،  
ومشاكل ال تحسم. وعالوة على ذلك، ينبغي لألمـم املتحـدة   
ــة     ــة واجلهــات املاحنــة الثنائي ــة الدولي وســائر املنظمــات احلكومي
واملنظمات غري احلكوميـة أن تعمـل معـا علـى حنـو أوثـق علـى        

ــاء   أســـاس األهـــداف واألولويـــات املشـــتركة، ألن عناصـــر بنـ
الســالم مترابطــة، والفشــل يف قطــاع مــا ميكــن أن يتســبب يف   
الفشل يف قطاعات أخرى. وإضافة إىل ذلـك، قـال إن أنشـطة    
ــدنيني ذوي      ــوظفني امل ــن امل ــة م ــاج إىل جمموع ــاء الســالم حتت بن
ــرباء تقنـــيني        ــواء خـ ــد سـ ــى حـ ــمل علـ ــة تشـ ــارات العاليـ املهـ

على اجلمـع بـني املنظـورات املختلفـة إلدارة     وأشخاصاً قادرين 
ــراعات وبنــــاء الدولــــة والتنميــــة والعدالــــة االنتقاليــــة.       الصــ

يتعلــق بــأمن املــوظفني املــدنيني التــابعني لألمــم املتحــدة،  وفيمــا
ــني        ــول ب ــوازن معق ــق ت ــن حتقي ــد م ــام أن ال ب ــني الع أكــد األم
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ــب      ــيت يطل ــواجههم واملســامهات املوضــوعية ال ــيت ت املخــاطر ال
  .)٣(نهم تقدميهام

وأفاد مفوض االحتاد األفريقي لشؤون السالم واألمـن    
أن الربوتوكول الذي أنشأ جملس السالم واألمن التابع لالحتـاد  
ــن       ــق الســالم واألم ــة بتحقي ــي حيــدد مســؤولياته املتعلق األفريق
واالســتقرار يف أفريقيــا. وأشــار إىل أن جتربــة االحتــاد األفريقــي  

رب نشر بعثة االحتاد األفريقي يف السـودان  احملدودة يف دارفور ع
قــد أظهــرت احلاجــة إىل توســيع البعثــة لتشــمل عناصــر مدنيــة   
ملعاجلـــة جوانـــب األزمـــة املتعلقـــة باملســـائل املدنيـــة، وحقـــوق 
اإلنســـان، واملســـائل اإلنســـانية. وشـــدد أيضـــا علـــى ضـــرورة  
توجيــه االهتمــام إىل الـــروابط مــع منظمـــات اتمــع املـــدين.     

شار إىل أن الربوتوكول ينص أيضـاً علـى إنشـاء قـوة     وأخريا، أ
 ٢٠١٠احتياطية من العنصرين املدين والعسـكري حبلـول عـام    

لتكــون جــاهزة لالنتشــار الســريع حــني تلقيهــا إشــعارا مناســبا  
بــذلك. بيــد أنــه شــدد علــى أن االحتــاد األفريقــي يعتمــد علــى   

  .)٤(الدعم املتواصل من األمم املتحدة لتنمية القوة

ار املمثـــل الســـامي للسياســـة اخلارجيـــة واألمنيـــة  وأشـــ  
املشتركة لالحتاد األورويب إىل أن اجلوانب املدنيـة قـد اكتسـبت    
يف السنوات األخـرية أمهيـة رئيسـية يف إدارة األزمـات. فإضـافة      
إىل البعــدين السياســي واألمــين إلعــادة بنــاء دولــة مــا، مثــة بعــد   

املعنــيني.  ثالــث يتطلــب إنشــاء مؤسســات حتظــى بثقــة الســكان 
ــرة قصــرية جــدا      ــد اســتطاع يف فت ــال إن االحتــاد األورويب ق وق
وضــع مفــاهيم وإنشــاء هياكــل قــادرة علــى نشــر عناصــر مدنيــة 
بصــورة مســتدامة. وأشــار إىل أن بنيــة السياســة األمنيــة لالحتــاد  
األورويب تكفل منحها القدرة علـى نشـر آليـات مدنيـة بطريقـة      

ــتدامة، وأن ثالثــاً مــن العمليــات    الســت الــيت اضــطلع ــا     مس
__________ 

  )٣(  S/PV.5041،  ٣و  ٢الصفحتان. 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  

االحتاد األورويب يف السـنوات األخـرية كانـت عمليـات مدنيـة.      
وبــالنظر إىل الصــعوبات الــيت تعــوق إعــداد املــوظفني املــدنيني       
لالنتشار يف مناطق األزمات، جيـب علـى اتمـع الـدويل إنشـاء      
ــدنيني لنشــرهم      ــدريب املناســب للمــوظفني امل ــات تكفــل الت آلي

ــرعة ضـــم    ــى وجـــه السـ ــر املـــدين لعمليـــات إدارة   علـ ن العنصـ
األزمــات. وإضــافة إىل ذلــك، شــدد علــى أن ال بــد مــن تطــوير 
ــني العنصــرين العســكري      ــى التنســيق ب ــدة تركــز عل ــة جدي ثقاف
واملدين يف هذه العمليات. وذكر أيضـا أن االحتـاد األورويب قـد    

العسـكري لتجمـع بـني التخطـيط      - أنشأ خلية للتخطيط املدين
)٥(للجانبني معاً

.  

ــة أن نظــر         ــة الــدول العربي ــني العــام جلامع ــد األم وأك
الس يف البنـد احلـايل يبـين األمهيـة الـيت يوليهـا ملسـألة تطـوير         
الشراكة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة يف       
إطــار الفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. وذكـــر أن        

من من جهة، واملنظمـات  التعاون بني األمم املتحدة وجملس األ
اإلقليميــة مــن جهــة أخــرى، خيضــع بشــكل أساســي ألحكــام    
امليثــاق، وأن مثــة معــايري راســخة هلــذا التعــاون قــد وضــعت         
مبوجب قـرارات اجلمعيـة العامـة واتفاقـات التعـاون. وأكـد أن       
مثة مبـدأ أساسـياً ثانيـا هـو أن التهديـدات والتحـديات القائمـة        

لتعامل معها كجماعـة ويف إطـار   على الساحة الدولية تتطلب ا
متعدد األطراف، ملعاجلة كـال اجلـانبني املـدين والسياسـي، وأن     
ــار األول يف      ــيت جيــب أن تكــون اخلي ــول السياســية هــي ال احلل

  .  )٦(التعامل مع األزمات، ال احللول العسكرية

ــدة        ــة املتزاي ــى األمهي وشــدد معظــم أعضــاء الــس عل
ات وأقـــروا بأمهيـــة التعـــاون للجوانـــب املدنيـــة إلدارة الصـــراع

املــدين والعســكري، والتنســيق داخــل منظومــة األمــم املتحــدة    
__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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وعلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي. وذكروا أن وجـود  
بيئة آمنة توفرها القوة العسكرية والشرطة املدنية يتسـم بأمهيـة   
مطلقــة لألنشــطة املدنيــة إلعــادة البنــاء وإعــادة التأهيــل الــيت        

املـــدنيون. وعـــالوة علـــى ذلـــك، أقـــر األعضـــاء  يضـــطلع ـــا 
بضرورة حتسني وتعزيز آليات التنسيق بـني القـوات العسـكرية    
والعناصـــر الفاعلـــة املدنيـــة. وأعـــرب األعضـــاء عـــن تأييـــدهم  

ــة لتنميـــة قـــدرات أوســـع   ــا يف ذلـــك يف  -للجهـــود املبذولـ مبـ
اــــاالت الرئيســــية املتمثلــــة يف الشــــرطة، والعــــدل وســــيادة 

ــة،   القــانون، وحت ضــري العمليــات االنتخابيــة، واملراقبــة االنتخابي
وشـددوا علـى أمهيـة إشـراك      -واحلماية املدنية واإلدارة العامة 

  اجلهات الفاعلة احمللية يف عمليات صنع السياسات.  

ودعــا املتكلمــون إىل مواصــلة تطــوير االســتراتيجيات    
 والسياسات التنفيذية املشتركة وحثوا على منح العنصر املـدين 
ــه      ــى وجـ ــتمراً. وعلـ ــا ومسـ ــا كافيـ ــراعات دعمـ يف إدارة الصـ
التحديد، أوصى كل من ممثلة شيلي وممثـل إسـبانيا بـأن تطـور     
الدول األعضاء قدراا يف جمايل الشـرطة واإلدارة املدنيـة، وأن   

ــدف  )٧(تنشــئ ســجالت وطنيــة للمــوارد البشــرية واملاديــة     
ــات حفــظ الســال    ــا اســتخدامها احملتمــل يف إطــار عملي م. ودع

بعض األعضاء إىل إنشاء وحدات لالنتشـار السـريع ال تقتصـر    
علــى وحــدات الشــرطة املدنيــة فحســب، بــل تشــمل أيضــا        

  .)٨(القضاة واخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان

وأبرز معظم املتكلمني أمهية تعزيز التعـاون بـني األمـم      
ــدول     ــة، وال املتحــدة ووكاالــا وبراجمهــا، واملنظمــات اإلقليمي

عضاء، من أجل تعزيز تـوفر املـوارد البشـرية واملاديـة إلدارة     األ
اجلوانب املدنية لعمليات حفـظ السـالم. وأعـرب ممثـل فرنسـا      

__________ 

  (إسبانيا). ٣٦(شيلي)؛ والصفحة  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

(فرنسـا)؛   ١٥(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسـه، الصـفحة     )٨(  
  (رومانيا). ١٧والصفحة 

ــذي أنشــأه        ــع املســتوى ال ــق الرفي ــدم الفري ــه يف أن يق ــن أمل ع
األمني العام مقترحات ملموسة دف إىل إنشاء آليـات دائمـة   

ة، واملنظمــات غــري للتنســيق بــني املؤسســات العامليــة واإلقليميــ 
. وأكد عدد من املمثلني ضـرورة  )٩(احلكومية والقطاع اخلاص

مــنح الــس االقتصــادي واالجتمــاعي دورا أكــرب، وحتســني      
، أمــا ممثــل باكســتان فقــد )١٠(التعــاون بينــه وبــني جملــس األمــن

طرح جمددا اقتراح حكومته إنشاء جلان مركبـة خمصصـة تابعـة    
ــة    ــة العامـــ ــن واجلمعيـــ ــس األمـــ ــادي  لـــ ــس االقتصـــ والـــ

  .)١١(واالجتماعي

وأقـر عـدة مـتكلمني بأمهيــة وجـود قـوة شـرطة مدنيــة         
فاعلـــة، وأكـــدوا أن حفظـــة الســـالم العســـكريني ميكــــن أن      
يساعدوا على حتقيـق االسـتقرار يف البلـد اخلـارج مـن الصـراع       
ــاد        ــاءة واحلي ــة تتســم بالكف ــة للشــرطة املدني ــاء بعث ولكــن إنش

ــة أ   ــوارد الكافي ــى امل ــى    وتتلق ــاظ عل ــة حامســة للحف ــر ذو أمهي م
األمــن. وأعربــت ممثلــة الواليـــات املتحــدة عــن اعتقادهـــا أن      
الشــرطة املدنيــة ينبغــي أن تكــون مرتبطــة بتقــدمي املســاعدة إىل  
النظامني القضائي واجلنائي، حىت ال يصبح عمل الشرطة جمـرد  

  .)١٢(مواصلة ملهمة حفظ السالم

ورد فيــه، يف  )١٣(لــسوأدىل الــرئيس (إســبانيا) ببيــان باســم ا 
  مجلة أمور، ما يلي:
__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

 ٢٤(الربازيــــل)؛ والصــــفحتان  ٢١املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١٠(  
 ٣٥(أنغـــوال)؛ والصـــفحة  ٢٥(باكســـتان)؛ والصـــفحة  ٢٥ و

  (اجلزائر).

  .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  

  .٢٧ة املرجع نفسه، الصفح  )١٢(  

  )١٣(  S/PRST/2004/33.  
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اجتمــــــع جملـــــــس األمـــــــن علــــــى مســـــــتوى الـــــــوزراء يف     
ــبتمرب  ٢٢ ــر يف  ٢٠٠٤أيلول/سـ ــواء   ”للنظـ ــن احتـ ــة مـ ــب املدنيـ اجلوانـ

  ؛“الصراعات وبناء السالم

ــواء       ــة مــن احت ــوزراء باألمهيــة املتزايــدة للجوانــب املدني وأقــر ال
ــاالت األزمـــات املع    ــة حـ ــراعات يف مواجهـ ــع تكـــرر   الصـ ــدة ويف منـ قـ

الصراعات؛ وأكدوا أمهية تسوية الصراعات وفقـا لألحكـام ذات الصـلة    
  ؛من ميثاق األمم املتحدة

وأقـــر الـــوزراء بأمهيـــة التعـــاون بـــني املـــدنيني والعســـكريني يف   
  ؛احتواء األزمات

ونوه الوزراء مبـا لـبعض املنظمـات اإلقليميـة، ودون اإلقليميـة،        
  ؛ولية من دور متزايد يف احتواء األزماتوغريها من املنظمات الد

وأعــرب الــوزراء عــن تأييــدهم للجهــود الــيت تبــذهلا الــدول          
األعضاء ملواصلة تطوير قدراا على احتواء األزمـات بالوسـائل املدنيـة،    
كمـا أعربــوا عــن تأييــدهم للمبــادرات الــيت تقــوم ــا هــذه الــدول جلعــل  

ــة  وغريهــا هــذه القــدرات متاحــة لألمــم املتحــدة   مــن املنظمــات اإلقليمي
دون اإلقليمية ذات الصلة، كإسـهام يف اجلهـود الـيت تبـذهلا يف صـون       أو

  السالم واألمن الدوليني.

    
 نالقانو بسيادة املتعلقة لبنودا - ٥١

  
   املتحدة األمم دور: القانون وسيادة العدالة - ألف

 األمــن جملــس جلســة يف الــرئيس عــن صــادر بيــان  

تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٦ يف املعقـــــودة ٥٠٥٢

٢٠٠٤  

ــة يف   ــودة، ٥٠٥٢ اجللســـــــ ــرين ٦ يف املعقـــــــ  تشـــــــ

 أعمالــه جـدول  يف األمــن جملـس  أدرج، ٢٠٠٤ األول/أكتـوبر 

 يف االنتقاليــة والعدالــة القــانون ســيادة عــن العــام األمــني تقريــر
، تقريـره  ويف .)١(الصـراع  بعـد  ما وجمتمعات الصراع جمتمعات

ــرز ــني أب ــام األم ــة أن الع ــة والســالم العدال  ليســت والدميقراطي

 تعـزز  حتميـات  األحـرى  بـل ، اآلخـر  منـها  كـل  يستبعد أهدافا

، احلقـائق  لتقصـي  جلـان  تشـكيل  إىل ودعـا . األخـرى  منها كل
 وقواعـد ، اتللتعويض برامج ووضعالفحص،  عمليات وتنفيذ

. الــربامج تلــك لــدعم الالزمــة املــوارد وتــوفري، دوليــة ومعــايري

 إحالــة علــى األمــن جملــس رةقــد اخلصــوص وجــه علــى وأكــد

 الــيت احلـاالت  يف حـىت ” ،الدوليــة اجلنائيـة  احملكمـة  إىل لقضـايا ا
ــون ال ــا تكـ ــدان فيهـ ــة البلـ ــا املعنيـ ــام يف أطرافـ ــي النظـ  األساسـ

 علــى  التصــديق املضــي قــدما يف  علــى  وشــجع، “للمحكمــة
__________ 

  )١(  S/2004/616.  

 املتحـدة  األمـم  دعـم  تعزيـز  أن أكد، وأخريا. األساسي نظامها

ــز ســيتطلب ــي تعزي ــا قالتنس ــني فيم ــع ب ــات مجي ــة؛ اجله  الفاعل

بشـكل   السجالت حفظو فنية؛ وأدوات للخرباء قوائم وضعو
ــا  ــر انتظام ــل ؛أكث ــدروس تلــك وحتلي ــا ال ــات يف وتطبيقه  والي

 األمـــم بعثـــات وعمليـــات الســـالم وعمليـــات، األمـــن جملـــس

  .  السالم حلفظ املتحدة

 مـن  إحاطـات  إىل الـس  اسـتمع ، نفسـها  اجللسة ويف  

ــام لألمــني اخلــاص واملستشــار العــام مــنياأل مــن كــل ــع الع  ملن

، االنتقاليـــة للعدالـــة الـــدويل املركـــز ومـــدير اجلماعيـــة اإلبـــادة
 ـا  أدىل بيانـات  وتالهـا  اإلمنـائي؛  املتحدة األمم برنامج ومدير

األرجنـتني واألردن وأسـتراليا    عن وممثلون الس أعضاء مجيع
 ومجهوريـة  الروسوبـي  وبـريو  وبورونـدي  وأوغنـدا وإندونيسيا 

ــا ــوب كوري ــا وجن ــانت أفريقي ــادين وجــزر فنســنت وس  غرين

ــدا وســرياليون وسويســرا والســويد وســنغافورة  وفيجــي وفنلن

ــدا ــتاريكا وكنــ ــتاين وكوســ ــيك وليختنشــ ــا واملكســ  والنمســ
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 واليابـان  )٢(األورويب) االحتـاد باسـم  ( وهولنـدا  واهلنـد  ونيجرييا

  .  لفلسطني املراقب واملمثل

 ايســتتب لــن واالســتقرار الســالم إن العــام األمــني وقــال  
ــة مشــروعة بطريقــة” التصــدي يــتم مل مــا  ألســباب” “وعادل

 نتبعــه الــذي النــهج يكـون  أن جيــب أنــه إىل وأشــار. “عصـرا ال

 والسـجون  الشـرطة  يتنـاول مسـائل  ، شـامالً  العدالـة  قطاع إزاء

ــزيج واألخــذ، واحملــاكم ــن مب ــات م ــى حيــدد اآللي  املســتوى عل

ــوطين ــا ،عــام بوجــه ألفضــلا ســيكون ال  حســب، ذلــك يف مب

ــات، االقتضــاء ــة آلي ــة العدال ــق. التقليدي ــائالً وعل  احملــاكم إن ق

ــة ــة مــن قــدرا حققــت قــد املختلطــة أو الدولي  كانــتو ،العدال

 قـدرات  بنـاء  يف واف حنو على تسهم ومل التكلفة باهظة أيضاً

  .  )٣(العدل إلقامة مستدامة وطنية

 اجلماعيــة اإلبــادة مبنــع املعــين اخلــاص املستشــار وأكــد  

ــدويل املركــز ومــدير ــة ال ــة للعدال ــه االنتقالي  تقابــل مــا كــثريا أن

، “واقـع كـأمر   أو القانون حبكم العقاب من بإفالت” الفظائع
 دميقراطـي  نظـام  إىل انتقـال  أي هنـاك  يكون أن ميكن ال ولكن

 العقـاب  مـن  اإلفـالت  طـوق  يكسـر  مل مـا  وعدال إنسانية أكثر

 أنـه  وأكد. املطاف اية يف العقاب وإنزال كمةواحملا باملقاضاة

 إلضــفاء وشــرط النــهائي اهلــدف مبثابــة املصــاحلة اعتبــار ينبغــي

. االنتقاليــة العدالــة حتقيــق إىل الراميــة اجلهــود علــى الشــرعية

 اإلبـادة  مثـل  دوليـة  جرائم عن العفو منح التقرير رفضب وأشاد

 أنـه وارتـأى   .اإلنسـانية  ضدواجلرائم  احلرب وجرائم اجلماعية

ــة مــن  إــاء املســتقبل يف الســالم صــنع لعمليــات مبكــان األمهي

 عفــو مبــنح وعــود” يف اســد “االبتــزاز إىل الســهل اللجــوء”
__________ 

 واهلرسـك  والبوسـنة  وبلغاريـا  وأيسـلندا  ألبانيا من كل البيان أيد  )٢(  

ــا ــة وتركيـ ــدونيا وجهوريـ ــالفية مقـ ــابقة اليوغسـ ــا السـ  ورومانيـ

  والنرويج. وكرواتيا األسود واجلبل وصربيا

  )٣(  S/PV.5052 ،٤  و ٣ الصفحتان.  

 ميكـن  أنـه  واقتـرح . “الفظائع على أخرى ومكافآت حمدد غري

 هـذه  مشـروعية  حتسـني  يف كـبري  بدور يضطلع أن األمن لس

 احملـاكم  أنشـئت  عنـدما  أنـه  إىل أشار مث ومن. املتطورة النظرية

 التـزام  هنـاك  كـان  ،امليثـاق  مـن  السـابع  الفصل مبوجب الدولية

 يف معهــا بالتعــاون األعضــاء الــدول مجيــع جانــب مــن صــريح
 وأنـه ، األدلـة  ومجـع  باالحتجـاز  يتعلـق  فيمـا  وعملياا حتقيقاا

 الفصـــل مبوجــب  يتصــرف  ال عنـــدما حــىت ، للمجلــس  ميكــن 

 املختلطـة  احملـاكم  مـع  التعـاون  بـداء بإ صـراحة  يأمر أن، السابع

  .  )٤(الدولية اجلنائية احملكمة مع أو

وقال مـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إن سـيادة         
 مــن، ولكــن “أهــم مــن أن تتــرك للمحــامني   ”القــانون هــي  

أليــة  والسياســي االجتمـاعي  ســياقال يف تترســخ أن الضـروري 
ـدف إىل بنــاء   يــتعني أن الدوليـة  املســاعدة أن والحـظ  دولـة. 

ــي لإلصــالح  ــى   ، دعــم حمل ــتعني عل ــى وجــه اخلصــوص، ي  وعل

ــة اجلهــات بــني فيمــا املفاوضــات تيســري املتحــدة األمــم  الوطني

ــاء أجــل مــن املصــلحة صــاحبة  يف لإلصــالح سياســية إرادة بن
  .  )٥(القانون سيادة جمال

 وأيــدت العــام األمــني بتقريــر الوفــود غالبيــة ورحبــت  

ــ كــثري وأعــرب. توصــياته ــة دعمهــم عــن املشــاركني نم  جلمل

 يف القـانون  وسـيادة  العدالـة  لعناصـر  الفعال اإلدماج منها أمور
 ؛احملليـة وامللكيـة   واملشـاورات  ووالياـا؛  املتحـدة  األمم بعثات

ــة األســباب ومعاجلــة  للخــرباء قائمــة ووضــع ؛صــراعلل الكامن

 حمـــاكم وإنشـــاء الالزمـــة؛ املاليـــة املـــوارد تـــوفري إىل باإلضـــافة

 التعـاون  ومواصـلة  الدوليـة؛  اجلنائيـة  احملكمة ذلك يف مبا، يةدول

ــة املنظمــات مــع ــة؛ غــري واملنظمــات اإلقليمي ــز احلكومي  وتعزي

 مــن  عــدد وحــث. القــدرات بنــاء وتــدعيم الدوليــة؛ املعــايري
__________ 

  .٧-٤ الصفحات، نفسه املرجع  )٤(  

  )٥(  S/PV.5052 (Resumption 1) ،٤-٢ الصفحات .  
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 علــى التركيــز علــى واألمــن للســالم التنفيذيــة اللجنــة املمــثلني

 مــن دعــد ورحــب. مؤسســية تغــيريات مــن ميكــن مــا إحــداث

 األمــم بـني  والتشـاور  التعـاون  بشـأن  العالقـة  باتفـاق  املـتكلمني 

 تصـدق  مل الـيت  الـدول  واوحث الدولية اجلنائية واحملكمة املتحدة

  .  ذلك تفعل أنعلى  األساسي روما نظام على بعد

 إىل حاجـة  هنـاك  إن وفنلندا وأملانيا األردن ممثلو وقال  

 ميكـن  املتحـدة  مـم لأل العامـة  األمانـة  داخـل  جديـد  كيان إنشاء

 ســيادة جمــايل يف الفعاليــة مــن مبزيــد العمــل مــن املتحــدة األمــم

 الـذي ، الروسـي  االحتـاد  ممثـل أما  .)٦(االنتقالية والعدالة القانون
 األمــم إطــار يف جديــد تنســيقي هيكــل إنشــاء فكــرة يــرفض ال

ــدة ــأن املتحـ ــائل بشـ ــة املسـ ــيادة املتعلقـ ــانون بسـ ــة القـ  والعدالـ

 البريوقراطيــة اآلليـات  عـدد  زيـادة  أنشـار إىل  فقـد أ ، االنتقاليـة 
، ولـذلك . وفعاليتـه  النظـام  أداء زيادة حسن إىل دائماً ؤديت ال

 علـى  التركيـز  علـى  واألمـن  للسـالم  التنفيذيـة  اللجنة حيث فإنه

ــاد ــبل إجيـ ــة السـ ــيق بتحســـني الكفيلـ ــار يف التنسـ ــات إطـ  اآلليـ

  .  )٧(القائمة

 مؤهـل  قطـاع  هو الديين القطاع أن الفلبني ممثل وأكد  

ــل خــري ــل، احمللــي اتمــع قضــايا مــع للتعامــل تأهي ــة مث  العدال

 بـني  مشـترك  جملـس  إنشـاء  إىل دعـا ، مث ومـن . القـانون  وسيادة

 املعتقـدات  بـني  فيمـا  بالتفـاهم  معنية خمصصة وحدة أو األديان

  .)٨(املتحدة األمم منظومة يف
__________ 

  )٦(  S/PV.5052 ،ــفحات ــا)؛ ١٢-١٠ الصــ  S/PV.5052و  (أملانيــ

(Resumption 1) ،ــفحتان ــفحتان (األردن)؛ ٩ و ٨ الصـ  والصـ

  (فنلندا). ١١  و ١٠

  )٧(  S/PV.5052 ،٩  و ٨ الصفحتان.  

  .٨  و ٧ الصفحتان، نفسه املرجع  )٨(  

، املصــاحلة إزاء التقريــر ــج أن شــيلي ممثــلارتــأى و  
ــيلة عتبارهـــابا ــة وسـ ــار خـــارج االنتقاليـــة للعدالـ ــاء إطـ  ،القضـ
  .  )٩(عملية املصاحلة أن حقيقة يعكس  ال

 علـى  يوافـق  ال وفـده  أن املتحـدة  الواليات ممثل وأكد  

 الواليـات  أبـدت  الـيت ، الدوليـة  اجلنائيـة  لمحكمةل تقريرال تأييد

 يراعـي  ال التقريـر  إن وقـال ، عليهـا  أساسية اعتراضات املتحدة

، اجلنائيـــة العدالـــة بشـــأن الوطنيـــة القـــرارات مناســـب بشـــكل
. بعينـه  جمتمـع  مناسـبة  يراهـا  قد اليت القضائية األحكام وخاصة

 علـــى واليـــة للمحكمـــة تســـند أال مفـــاده رأي عـــن وأعـــرب

. األساســي رومــا نظــام يف أطرافــا ليســت الــيت الــدول مــواطين

 القانونيـــة األصـــول مراعـــاةيعكـــس  ال األساســـي النظـــام وأن

ــا ــا كمـ ــات يف نفهمهـ ــدة الواليـ ــه، املتحـ ــة يف، ألنـ ــور مجلـ  أمـ

 علـــى يـــنص وال احملاكمـــات تعـــدد خبطـــر يســـمح، أخـــرى

 تسـييس لا خلطـر  تتعـرض  احملكمة أن ورأى. باحمللفني احملكمات
  .  )١٠(للمساءلة خاضعة غري اأوبقدر كبري 

 وضـع  يف األمن جملس اخنراط أن بيالروس ممثل وأكد  

ــد ــانون قواعــ ــربره أن ميكــــن ال الــــدويل القــ ــروف إال تــ  الظــ

 واألمـن  السالم على خطرا تشكل اليت العادية وغري االستثنائية

 سياسـية  عناصر” دمج الس ممارسة إن أيضاً وقال. الدوليني

 تشــكل “القــائم الــدويل القــانون ألحكــام منافيــة القــرارات يف

  .)١١(القانون سيادة لفكرة حتديا

 أن ألطـــرافا مجيـــع علـــى أن الصـــني ةممثلـــ توأكـــد  

 ـا  املعتـرف  الدويل القانون وقواعد املتحدة األمم ميثاق حتترم
__________ 

  .١٦ و ١٥ الصفحتان، نفسه املرجع  )٩(  

  .٢٢ الصفحة، نفسه املرجع  )١٠(  

  )١١(  )Resumption 1 (S/PV.5052 ،١٩ الصفحة.  
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 وأن املعـين  للبلـد  اإلقليميـة  والسالمة بالسيادة يتعلق فيما عامليا

    .)١٢(الداخلية واخلالفات اتصراعال يف التدخل عن حتجم

 تســتخدم  أال جيــب  الســيادة أن  أوغنــدا  ممثــل  وذكــر   

ــاء كغطــاء ــهاكات إلخف ــوق يمةاجلســ االنت ــن اإلنســان حلق  م

  .)١٣(الدول جانب

 باســـــم ببيـــــان املتحـــــدة) (اململكـــــة الـــــرئيس وأدىل  

  :أنه البيان يف الس أورده  ما مجلة ويف، )١٤(الس

ــذ       ــأن تنفيـ ــات بشـ ــى تقـــدمي مقترحـ ــة علـ ــة العامـ حـــث األمانـ
  ؛  )١(من تقرير األمني العام ٦٥التوصيات الواردة يف الفقرة 

ام الذي أدىل بـه األمـني العـام أمـام الـدورة      شار إىل البيان اهلأو  
  ؛  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ٢١التاسعة واخلمسني للجمعية العامة يف 

وشدد على أمهيـة تقيـيم االحتياجـات اخلاصـة للعدالـة وسـيادة         
  القانون يف كل بلد مضيف؛  

وأكد أن إاء الظروف اليت تشجع اإلفـالت مـن العقـاب أمـر       
ذهلا اتمعـات يف مرحلـة الصـراع ومـا بعـده      جوهري يف اجلهود الـيت تبـ  

ــامل الـــيت وقعـــت يف املاضـــي، ولتفـــادي وقـــوع مظـــامل يف    لتجـــاوز املظـ
  املستقبل؛  

ــدويل       ــى الصــعيد ال ــة وســيادة القــانون عل وأشــار إىل أن العدال
ــة أساســية لتعزيــز وصــون الســلم واالســتقرار والتنميــة يف     يكتســيان أمهي

  العامل؛  

ـــرار األم    ــب بقــــــ ـــام  ورحــ ـــن العـــــ ــة  أيـــــ ــي األولويــ ن يعطــ
تبقى مـن فتـرة واليتـه لعمـل األمـم املتحـدة مـن أجـل تعزيـز سـيادة            فيما

القانون والعدالة االنتقالية يف اتمعـات الـيت تشـهد صـراعات والـيت متـر       
ودعـا األمـني العـام إىل إبقائـه علـى علـم مبـا         ؛بعـد الصـراعات   مبرحلة ما

 ٦٥دم يف تنفيذ التوصـيات الـواردة يف الفقـرة    حترزه األمانة العامة من تق
مــن التقريــر وأعــرب عــن نيتــه النظــر يف هــذه املســألة جمــددا يف غضــون    

  أشهر.    ستة
__________ 

  )١٢(  S/PV.5052 ،٢٢ الصفحة.  

  )١٣(  )S/PV.5052 (Resumption 1، ١٢ الصفحة.  

  )١٤(  S/PRST/2004/34.  

 وصـــون القـــانون ســـيادة: الـــدويل القـــانون تعزيـــز  -  باء

   الدوليني واألمن السلم

  التمهيدية اإلجراءات    

جملــس األمــن  جلســة يف الــرئيس بيــان صــادر عــن   

    ٢٠٠٦ حزيران/يونيه ٢٢ دة يفاملعقو ٥٤٧٤

ــاجل يف   ــودة، ٥٤٧٤ ةلسـ ــه ٢٢ يف املعقـ  حزيران/يونيـ

ــدول يفالـــس  أدرج، ٢٠٠٦ ــه جـ ــالة أعمالـ ــة الرسـ  املؤرخـ

 لـــدى الـــدامنرك ةممثلـــ مـــن املوجهـــة ٢٠٠٦ حزيران/يونيـــه ٧

 رمسيـة  غـري  ورقـة  ـا  يـل حت ،)١٥(العـام  األمـني  إىل املتحدة األمم

 الرمسيـة  غـري  الورقة حددت وقد. ةاملناقش توجيه يف للمساعدة

 سـيادة  تعزيـز : هـي  خاصـاً  اهتماماً إيالؤها جيدر مسائل ثالث

 مـن  لإلفـالت  حـد  ووضـع ، وبعدهصراع ال يف حاالت القانون

 نظـم  ومصـداقية  كفـاءة  وتعزيـز ، الدوليـة  اجلـرائم  على العقاب

 تنيإحـاط  إىل الـس  واسـتمع . املتحـدة  ألممالتابعة ل زاءاتاجل

 العــدل حمكمــة ةورئيســ املتحــدة لألمــم القــانوين شــاراملست مــن

 وممثلـو  )١٦(الـس  أعضاء مجيع ا أدىل بيانات تلتهما، الدولية

، ونيوزيلنـــدا) أســـتراليا عـــن أيضـــا (نيابـــة وكنـــدا، أذربيجـــان
جنـوب أفريقيـا    وممثلـو ، )١٧( االحتـاد األورويب)  باسمالنمسا (و

ــاال وفنـــــ    ــراق وغواتيمـــ ــرياليون والعـــ ــرا وســـ زويال ـوسويســـ
ــة ــيك   - (مجهوريـ ــر واملكسـ ــتاين ومصـ ــة) وليختنشـ البوليفاريـ

  .  فلسطني عن الدائم واملراقب والنرويج ونيجرييا

وأشار املستشار القـانوين إىل اإلنشـاء الوشـيك للجنـة       
يف هـذا السـياق    أنـه التنظيمية للجنة بناء السالم اجلديدة، وإىل 

__________ 

  )١٥(  S/2006/367.  

  خارجيتها. وزير الدامنرك مثّل  )١٦(  

 والبوسـنة ، وبلغاريـا ، وأيسـلندا ، ألبانيـا  مـن  كـل  البيـان  هـذا  أيد  )١٧(  

، السـابقة  اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهوريـة ، وتركيا، واهلرسك
  والنرويج.، وكرواتيا، األسود واجلبل وصربيا، ورومانيا
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 متتلكهـا  الـيت  لوسـائل ا أن حتدد بشـكل أدق  العامة ألمانةا على

 املثلـى  والطريقـة  القـانون  بسيادة النهوض إجراءات لدعم فعال

، العقـاب  مـن  اإلفالت مبسألة يتعلق وفيما .املوارد تلك لتنظيم
 يكمــل متطلــبني والســالم العدالــة تعتــرب أن جيــب أنــه إىل أشــار

ــرب. بعضــا بعضــهما ــه واعت ــو رفــض إرســاء جيــب أن  عــن العف

 يتعلـق  وفيمـا . “إنفـاذه  جيـب  ارامعيـ ” بوصـفه  الدوليـة  اجلرائم

 بشــأن العــام األمــني ءاآر إىل أشــار، اجلــزاءات نظــم بتحســني

، منـها  وشـطبهم  اجلـزاءات  قـوائم  يف كيانـات الو فراداأل إدراج
ــد أن ــذي أكـ ــايريامل الـ ــدنيا عـ ــة الـ ــد الزمـ ــذه أن مـــن للتأكـ  هـ

 تتسـم  آلية تعده استعراض فيها مبا، وشفافة منصفة اإلجراءات

  .)١٨(بالكفاءة

 تعزيــــز” أن الدوليــــة العــــدل حمكمــــة رئيســــة ورأت  

 القـانون  مضـمون  وتعميق توسيع، أوال، يعين “الدويل القانون

 أو الـدويل  للقـانون  االمتثال تأمني آليات تعزيز، وثانيا الدويل؛

 يف الـواردة  األداة تفعيـل  مـن  بد ال أنه وأكدت. أحكامه إنفاذ
 لـس  ينبغـي  وجبـها مب اليت، امليثاق من ٣٦ املادة من ٣ الفقرة

 األطـــراف عـــرض ضـــرورة عامـــة كقاعـــدة يراعـــي أن األمـــن

 سياســةذه األداة هــ وجعــل، احملكمــة علــى القانونيــة املنازعاــ

  .  )١٩(األمن لس أساسية

 بنـاء  جلنـة  إلنشـاء  التقـدير  عـن  املمثلني معظم وأعرب  

 اإلفـالت  مكافحـة  أمهيـة  إىل، أمـور  مجلة يف، وأشاروا، السالم

 إىل دارفـور  يف القـائم  الوضـع  إحالةقيام الس بو اب؛العق من

 حتليــل إىل واحلاجــة الدوليــة؛ اجلنائيــة للمحكمــة العــام املــدعي

 علـى  الوفـود  مـن  العديـد  وشـدد صـراع.  لل اجلوهريـة  األسباب

 وواضــحة  وعادلــة ازمنيــحمــددة   إجــراءات اختــاذ إىل احلاجــة

ــ وكـــذلك، منـــها والرفـــع اجلـــزاءات قائمـــة يف لـــإلدراج  نحملـ
__________ 

  )١٨(  S/PV.5474 ،٦-٤ الصفحات.  

  .١٠-٦ الصفحات، نفسه املرجع  )١٩(  

 يف املسـاعدة  وحـدة  إنشـاء  وإىل إنسانية؛ ألسباب االستثناءات
 املبكـر  لإلنذار ونظام العامة؛ األمانة داخل القانون سيادة جمال

 بـني  فيمـا  التعـاون  وحتسـني  ات؛صراعال حدوث معدل خلفض

 ملفهــوم املصــداقية ذات واملمارســة املتحــدة؛ األمــم وحــدات

 واالختصـــاص لعامليـــةا والواليـــة ؛“احلمايـــة عـــن املســـؤولية”

ــة محكمــةلل العــاملي ــة اجلنائي ــتكلمني بعــض وحــث. الدولي  امل

 تنفيـذ  بشأن مقترحات يتضمن تقرير إعداد على العامة األمانة

 القــانون سـيادة  عـن  العـام  األمــني تقريـر  يف الـواردة  التوصـيات 

ــة ــة والعدال  بعــد مــا وجمتمعــات عصــراال جمتمعــات يف االنتقالي

 الـس  مصـداقية  أن املمثلني من عدد وكان رأي .)٢٠(اعصرال

  .الدويل القانون إطار يف بالعمل التزامه على تقوم

ــا جنــوب ممثــل ورأى   ــه أيضــاً أفريقي  علــى كــان إذا أن

ــق أن الـــس ــه حيقـ ــة قدراتـ ــز يف كاملـ ــانون تعزيـ ــدويل القـ  الـ

ــى واملســاعدة ــانون ســيادة إرســاء عل ــد ال ،الق ــن ب  إصــالح م

 وأسـاليب  األمـن  جملـس  كـوين ت مسـأليت  يعـاجل  إصـالح ، شامل

  .  )٢١(عمله

 مجيـــع أنمفـــاده  رأي عـــن املكســـيك ممثـــل وأعـــرب  

 بعـض  بتفسري تتعلق اختالفات عن تنشأ الدول بني اتصراعال

 اختــاذ عــن ميتنــع بــأن لــسا ونصــح. الــدويل القــانون أحكــام

 بشــــأن احلجـــة  ورفـــض ، “تشـــريعي  طـــابع  ذات” قـــرارات 

 .)٢٢(“للمجلــس لفرعيــةا أو الضــمنية أو اإلضــافية الســلطات”

ــ ممثـــل وأعلـــن  ينبغـــي أنـــه البوليفاريـــة) - (مجهوريـــة زويالـفنـ

 متطلبــات لفــرض ســلطته اســتخدام ممارســة تفــادي للمجلــس
__________ 

  )٢٠(  S/2004/616.  

  )٢١(  S/PV.5474 (Resumption 1)، ١٦ و ١٥ الصفحتان.  

  )٢٢(  S/PV.5474 ،٣٦ الصفحة.  
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 يعتـرب  أن ميكـن  سلطات تويل أو األعضاء الدول على تشريعية

  .)٢٣(اجلمعية لصالحيات “اغتصابا” توليها

. ويف )٢٤(الـس  باسـم  ببيـان  منرك)ا(الد الرئيس أدىلو  
    الس يف البيان أنه: هأورد  ما مجلة

أكد من جديد التزامـه مببـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون         
الــدويل وأكــد اقتناعــه بــأن القــانون الــدويل لــه دور حاســم يف تعزيــز         
االستقرار والنظـام يف العالقـات الدوليـة وتـوفري إطـار للتعـاون فيمـا بـني         

مــن شــأنه أن يســهم يف  ركة، وهــو مــاالــدول ملواجهــة التحــديات املشــت
  ؛صون السلم واألمن الدوليني

__________ 

  )٢٣(  S/PV.5474 (Resumption 1) ،١٩ الصفحة.  

  )٢٤(  S/PRST/2006/28.  

مهية الدور الذي تقوم به حمكمة العـدل الدوليـة، وهـي    أوأكد   
ــيت     ــة القضــائية الرئيســية لألمــم املتحــدة، يف الفصــل يف املنازعــات ال اهليئ

    ؛تنشأ بني الدول

مهيــة بالغــة علــى تعزيــز العدالــة وســيادة القــانون؛ وأيــد أوعلــق   
كــرة إنشــاء وحــدة داخــل األمانــة العامــة للمســاعدة يف إرســاء دعــائم    ف

سيادة القـانون، وتطلـع إىل تلقـي مقترحـات األمانـة العامـة بشـأن تنفيـذ         
ــواردة يف الفقــرة   ــر األمــني العــام عــن ســيادة     ٦٥التوصــيات ال مــن تقري

ــة يف جمتمعــات ا    ــانون والعدالــة االنتقالي ــات مــا  لصــراعالق بعــد  وجمتمع
    ؛اعصرال

وأكـد أن الـدول مسـؤولة عـن الوفــاء مبـا عليهـا مـن التزامــات          
بوضع حد لإلفالت من العقاب وبتقدمي املسؤولني عن اإلبـادة اجلماعيـة   
ــيت ترتكــب ضــد اإلنســانية واالنتــهاكات اجلســيمة للقــانون     واجلــرائم ال

    ؛اإلنساين الدويل إىل العدالة

الـدوليني   واعترب اجلزاءات أداة هامـة يف صـون السـالم واألمـن      
واستعادما؛ وعزم علـى أن يضـمن أن تكـون اجلـزاءات موجهـة بعنايـة       
حنو دعم أهـداف واضـحة وأن تنفـذ بشـكل حيقـق التـوازن بـني الفعاليـة         

  .واآلثار السيئة احملتملة
    

 عصراال حاالت انتهاء بعد السالم بناء - ٥٢
  

  التمهيدية اإلجراءات  

 األمــن جملــس جلســة يف الــرئيس عــن صــادر بيــان  

    ٢٠٠٥ أيار/مايو ٢٦املعقودة يف  ٥١٧٨

، ٢٠٠٥ أيار/مــايو ٢٦ يف املعقــودة، ٥١٨٧ ةلســاجل  
 بنـــاء” املعنـــون البنـــد أعمالـــه جـــدول يف األمـــن جملــس  أدرج

 مؤرخـــة ورســـالة “الصـــراع حـــاالت انتـــهاء بعـــد الســـالم

ــ مــن موجهــة ٢٠٠٥ أيار/مــايو ١٦  األمــني إىل الــدامنرك ةممثل

 حـول  املفتوحـة  لغرض املناقشـة  مناقشة رقةو ا يلحت، )١(العام

  .  البند هذا

 األمـــني ةونائبـــ الـــس أعضـــاء مجيـــع ببيانـــات وأدىل  

، وإندونيســيا، أســتراليا وممثلــو، الــدويل البنــك ورئــيس، العــام
__________ 

  )١(  S/2005/316.  

ــا ــابوا، يســلنداأو، )٢(وأوكراني ــا وب ــدة غيني ، وباكســتان، اجلدي
، وســـلوفاكيا، أفريقيـــا وجنـــوب، كوريـــا ومجهوريـــة، وبـــريو

، ديفـــوار وكـــوت، وغانـــا، وشـــيلي، وســـرياليون، وسويســـرا
ــا، )٣(األورويب) االحتــاد (باســم ولكســمربغ ، ومصــر، وماليزي

  .  واهلند، ونيوزيلندا، ونيجرييا، والنرويج، واملغرب

 الـدامنرك  يف اخلارجيـة  الشـؤون  وزير تناول، بيانه ويف  

ــب بعــض بالتفصــيل ــة جوان ــة املناقشــة ورق ــن املقدم ــده م . بل

 ينبغــي قضــيتان ومهــا، والتنميــة األمــن بــني العالقــة إىل اروأشــ
__________ 

، وتركيـا ، وبلغاريـا ، وأوكرانيـا ، ألبانيـا  مـن  كـل  البيـان  هـذا  أيد  )٢(  
ــ وصـــربيا  اليوغوســـالفية مقـــدونيا ومجهوريـــة، األســـود لواجلبـ

  وكرواتيا.، ورومانيا، السابقة

  ببيان. يدل مل ولكنه اجللسة يف لالشتراك السويد ممثل دعي  )٣(  
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 أن ورأى. الــدائم السـالم  بنــاء مــن أجـل  يهمـا تكل مــع التعامـل 

 تلـت  الـيت  املرحلة يف املبذولة اجلهود كفاية لعدم األكرب اخلطر

ــة ــيما وال ،األزمـ ــا يف سـ ــؤدي، أفريقيـ ــة إىل يـ ــدد انتكاسـ  وجتـ

 إجـراءات  باختـاذ  طـر اخل هـذا  من احلد ميكن إنه وقال. صراعال

 جيـب ، العامـة  السياسـة  جمـال  يف، أوال. خمتلفة جماالت ثالثة يف

 يــتحمالن وشــعبه املعــين البلــد ألن نظــرا احملليــة امللكيــة ضــمان

 غـىن  ال اإلقليمـي  واملنظـور ، مامستقبله عن الرئيسية املسؤولية

 ورحــب شــجع فقــد، مث ومــنصــراع. ال تفاصــيل ملعاجلــة عنــه

 تضـــطلع اإلقليميـــة املنظمـــات باتـــت بـــهمبوج الـــذي بـــالتطور

 اــــال إىل وباالنتقــــال. املســــؤوليات مــــن مبزيــــد باســــتمرار

 املعـــارف إدارة وحتســـني التنســـيق زيـــادة إىل دعـــا، املؤسســـي

 ويف املقـر  يف املتحـدة  لألمـم  الفاعلـة  اجلهـات  خمتلـف  بـني  فيما

 األجـــل الطويـــل التمويـــل ضـــمان أن أكـــد، وأخـــريا. امليـــدان
  .)٤(الناجح السالم لبناء عنه االستغناء أيضا ميكن  ال

 حتسـن  أن الضـروري  مـن  إنه العام األمني نائبة وقالت  

 بـأن  أيضـاً  وذلـك ، احلـروب  إلـاء  استراتيجياا املتحدة األمم

 نصـف  مـن  يقـرب  مـا  ألن ذلـك ، االنتكـاس  مسألة مع تتعامل

 وأكـدت . العنف حالة إىل جديد من تعود تنتهي اليت احلروب

. مسـتدام  بشـكل  السـالم  اتفاقات تنفذ أن ضمان ملهما من أنه

 امللكيـة  مثـل ، الـدامنرك  ممثل تناوهلا اليت اجلوانب إىل وباإلضافة

 املتعلقـــة واملســـائل املتحـــدة لألمـــم املتســـق والنـــهج، الوطنيـــة

 هـات اجلو دوليـة ال اليـة امل ؤسساتامل إشراك إىل دعت، باملوارد

 ستسـد  املقترحـة  السـالم  بنـاء  جلنـة  أن وذكـرت . ثنائيةال احنةامل

 املهمــة علــى االنتبــاه وتركــز املتحــدة األمــم منظومــة يف الثغــرة
__________ 

  )٤(  S/PV.5187 ٤-٢، الصفحات.  

 النظــام عـرب  السـالم  بنـاء  أنشــطة تنسـيق و السـالم  لبنـاء  احليويـة 

  .)٥(األطراف املتعدد

 نيوزيلنـدا  يف والتجـارة  اخلارجية الشؤون وزير وأشار  

. مالســـال بنـــاء يـــنجح لكـــي املـــدى البعيـــد االلتـــزام أمهيـــة إىل

 االقتصـادي  والتقـدم  املرونـة  تـوفر  إىل احلاجة إىل أيضاً وتطرق

 اتمــع ودور احملليــة امللكيــة ذلــك يف مبــا، الثقافيــة واحلساســية

 واليـات  ملنح األمن جملس يف الناشئة باملمارسة ورحب. املدين

 القانونيـة  واحلقـوق  الشـرطة  عناصـر  تشـمل ، “معقدة” بعثات

 إنشــاء اقتــراح يف ورأى. التنميــةو الرشــيد واحلكــم واإلنســانية

 مـن  مزيـد  لتحقيـق  احلاجـة  إليـه  تشـتد  حمفـالً  السـالم  لبناء جلنة

  .  )٦(واملؤسسي االستراتيجي التنسيق

 رئـيس  أكـد ، الفيـديو  طريق عن املشاركة خالل ومن  

 بنــاء جلنــة مــع وثيــق بشــكل ســيعمل البنــك أن الــدويل البنــك

 القبيـل  هـذا  مـن  هيئـة  إىل حاجـة  هناك أن على ووافق، السالم

 صـنع  بـني  قائمـاً  كان الذي التوازن تغيري الضروري من أنه مبا

 مــن وجهــة النظــر املاليــة  هــو تــوازنو ،،الســالم وبنــاء الســالم
ــى وشــدد. أيضــا ــك أن عل ــدويل البن ــر ال ــالترابط يق ــذا يف ب  ه

ــ الصــدد ــنيبين ــم ه وب ــرب. املتحــدة األم ــاء أن واعت ــدرات بن  الق

 مسـألة  ومعاجلـة  مـايل  إطـار  وضـع و فعـال  قـانوين  نظام وإنشاء

  .  )٧(السالم بناء يف للنجاح ضرورية مسائل هي الفساد

بشــــكل  الســــالم بنــــاء مفهــــوم املتكلمــــونتنــــاول و  
جيـب أن يكـون هدفـه     السـالم  بناء أن علىواتفقوا ، مستفيض

__________ 

 مناقشـــة علـــى ولالطـــالع .٦ و ٥ الصـــفحتان، نفســـه املرجـــع  )٥(  

 لـــسوا الـــس ـــا يضـــطلع الـــيت األنشـــطة نطـــاق بشـــأن

ــاعي االقتصــادي ــا حــاالت يف واالجتم ــد م ــر، الصــراع بع  انظ

  (و). ١٢ احلالة، باء الفرع، الثاين اجلزء، السادس الفصل

  )٦(  S/PV.5187 ،٨-٦ الصفحات.  

  .١٠-٨ الصفحات، نفسه املرجع  )٧(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1236/1582 
 

 والعـودة  االنتكاس ومنع، اتصراعلل اجلذرية األسباب معاجلة

 دائمــة  تســوية إجيــاد  ىلإ الســعي فــإن ، ولــذلكصــراع. ال إىل

 بــالغ أمــر هــو دائمــني واســتقرار ســالم وحتقيــق اتصــراعلل

ــة ــر حــني ويف. األمهي ــاجلهود املمثلــون أق ــيت ب ــذهلا ال  األمــم تب

ــا املتحــدة أشــاروا إىل أن ، الســالم حفــظ بأنشــطة يتصــل فيم
هــو دليــل واضــح علــى  الوقــوع مــن جديــد يف دائــرة الصــراع  

 أحيـان  يفو .السـالم  بنـاء  الجم يف املتحدة األمم جناح حمدودية

مفـر منـه    ال أمـرا  القبيل هذا من انتكاسة يكون حدوث كثرية
 املختلفـة  الفاعلـة  اجلهات مجيع بني التنسيق إىل االفتقار بسبب

 داخـل  التنسـيق  إىل االفتقـار  ذلـك  يف مبـا ، العمليـة  يف املشاركة

  .  واحدة استراتيجية وجود وعدم املتحدة األمم منظومة

، مترابطـان  والتنمية السالم أن املتكلمني معظم واعترب  
 ســالح نــزع مثــل عديـدة  جمــاالت يف فاعلــة جهــات إن وقـالوا 

 علـى  والقضـاء ، إدماجهم وإعادة وتسرحيهم السابقني املقاتلني

ــر ــة، الفق ــوق، املســتدامة والتنمي ــم اإلنســان وحق ــيادة ودع  س

 ويف. الســالم بنــاء عمليــة يف مشــاركة جهــات هــي القــانون

، خصائصــهصــراع  لكــل بــأن املتكلمــون ســلم، نفســه الوقــت
 مشـاركة  اإلقليميـة  املنظمـات  تشارك أن وجوب على واتفقوا

ــة يف تامــة ــديها ألن العملي  وأيــد. املنطقــة يف اخلــربات أفضــل ل

ــايل املتكلمــون ــز مواصــلة بالت ــاون تعزي ــم تع ــع املتحــدة األم  م

ــة املنظمــات ــا. اإلقليمي ــل ودع ــرويج ممث  يمتقســ ســتنادا إىل الن

ــة واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني العمــل  أســاس علــى اإلقليمي

  .  )٨(تفريع السلطة مبدأ
__________ 

  )٨(  )S/PV.5187 (Resumption 1 ،١٢ الصفحة.  

ــة علــى للتشــجيع بقــوة املــتكلمني معظــم ودعــا    امللكي

 بنـــاء عـــن األساســـية املســـؤولية أن يعتقـــد الـــبعض ألن احملليــة 

  .  )٩(صراعال من اخلارج والشعب البلد عاتق على تقع السالم

 بوصــفه الســالم بنــاء أن علــى أيضــا املتكلمــون واتفــق  

 كيانــات مجيــع بــني التنســيق تتطلــب ال األجــل طويلــة عمليــة

، فحسـب  اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  واملنظمـات  املتحـدة  األمم
 بقــوات  املســامهة  والبلــدان ، املتضــررة  الــدول  مــع  أيضــا  إمنــا

 فرنسـا  ممثـل  وأشـار . الدولية املالية واملؤسسات املاحنة والبلدان

 الـواردة  اإلدمـاج  وإعـادة  والتسريح السالح نزع جبرامأن  إىل

 التنسـيق  إىل كانـت تفتقـر   مـا  غالبـاً  السابقة الس قرارات يف

ــائج إىل بعــد تفــض مل مث ومــن الفاعلــة اجلهــات شــىت بــني  النت

 التنسـيق  إىل احلاجـة  أن عام بوجه متكلمون وبني .)١٠(املرجوة

 حنـو  أفضـل  علـى  تلبيهـا  أن ميكـن  واالسـتراتيجيات  العمـل  بني

 األمـني  قـال  كمـا ، هلـا  ميكـن  السـالم  لبنـاء  مستقبلية جلنة ممكن

 أن، )١١(“أفســح احلريــة مــن جـو  يف” املعنــون تقريــره يف العـام 

 بنـاء  عمليـة  يف الس بدور يتعلق وفيما. مؤسسية فجوة تسد

 نظـراً ، السـالم  بنـاء  أنشـطة  أن مـتكلمني  عـدة  أوضـح ، السالم

، فقــط الــس مســؤولية تكــون ينبغــي أال ،املختلطــة لطبيعتــها
ــن كــل دور إىل واوأشــار  واالجتمــاعي االقتصــادي الــس م

  .  )١٢(العامة واجلمعية
__________ 

  )٩(  S/PV.5187 ، اململكــة  ٢٢ والصــفحة  (فرنســا)؛  ١٥ الصــفحة) 

  املتحدة).

  .١٥ الصفحة، نفسه املرجع  )١٠(  

  )١١(  A/59/2005.  

  )١٢(  S/PV.5187 ،١٧ والصــــــــفحة (سويســــــــرا)؛ ١٠ الصــــــــفحة 

 (اهلنــد)؛ ٣٥ والصــفحة (الفلــبني)؛ ٢٦ والصــفحة (اجلزائــر)؛
 (املغـــــرب)؛ ٢ الصـــــفحة،  S/PV.5187 (Resumption1) و

 )؛(أوكرانيــــا ١٠ و ٩ والصــــفحتان (مصــــر)؛ ٧ والصــــفحة
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 العالقـة  بشـأن  خمتلفـة  مقترحـات  املمـثلني  بعـض  وقدم  

ــني ــة ب ــاء جلن ــن وجملــس الســالم بن ــس، األم  االقتصــادي وال

. اللجنــة وظـائف  إىل باإلضـافة ، العامــة واجلمعيـة  واالجتمـاعي 

ــا ــل ودع ــة تلحــق أن إىل املغــرب ممث ــاء جلن ــالس الســالم بن  ب

 .)١٣(العامــة باجلمعيــة ورمبــا واالجتمــاعي االقتصــادي والــس

ــل ورأى ــة أعمــال متابعــة مســؤولية تكــون أن مصــر ممث  اللجن

ــس االقتصــادي        ــة وال ــة العام ــن اجلمعي ــل م ــى ك ــة عل موزع
 تكـون  أن اجلزائـر  ممثـل  وأراد. )١٤(واالجتماعي وجملـس األمـن  

 االقتصــادي والــس األمــن جملــس بــني وســيطاً جهــازاً اللجنــة

 اجلمعيــةقبــل  مــن بواليــة ويكلــف ويقــام ينشــأ” واالجتمــاعي

إنشاء اللجنـة بسـلطة اجلمعيـة     إىل غانا ممثل ودعا. )١٥(“العامة
العامة  وإىل أن تكون تابعة لس األمـن والـس االقتصـادي    

 جتنـب  بغيـة ، مشـترك  بشـكل  وليس، التوايل علىواالجتماعي 

 ينبغـــي أن تكـــون ذات  اللجنـــة أن كـــذلك ورأى. االزدواج

 تواعتـرب . )١٦(طابع استشاري وأال متلك سلطات صنع القرار
 استشـارية  هيئـة  مبثابـة  السـالم  بنـاء  جلنة املتحدة الواليات ةممثل

 علــى والقــدرة اخلــربة لتــوفري اآلراء توافــق أســاس علــى تعمــل

 أمـن  دام مـا  أنـه  تورأ. الرئيسية حدةاملت األمم هليئات التنسيق

ــد ــا بل ــدرجاً م ــال جــدول يف م ــن  أعم ــس األم ــي، جمل  أن ينبغ

وحكمتـها   اللجنـة  هيكـل  تستدعي اليت اهليئة هوالس  يكون
 بعـد  مـا  مـن حـاالت   حالـة  أن الـس  قـرر  مـىت  وأنـه ، وقدرا

 تبلــغ أن للجنــة ميكــن، إشــرافه تقتضــي تعــد ملصــراع ال انتــهاء
__________ 

ــفحتان ــا)؛ ١١ و ١٠ والصــ ــفحة (ماليزيــ ــا)؛ ١٢ والصــ  (غانــ

  كوريا). (مجهورية ٢٣ والصفحة

  )١٣(  S/PV.5187 ،٢ الصفحة.  

  .٧ الصفحة، نفسه املرجع  )١٤(  

  .١٤ الصفحة، نفسه املرجع  )١٥(  

  )١٦(  S/PV.5187 (Resumption 1) ،١٣ و ١٢ الصفحتان.  

 ويف. )١٧(األخـــرى ووكاالـــا املتحـــدة ألمـــما أجهـــزة بـــذلك

 بنـاء  جلنـة  تكـون  أن اجلـوهري  منأن ، اهلند ممثل رأى، املقابل

 جهـاز الـيت هـي    العامـة  اجلمعيـة  أمـام  للمساءلة خاضعة السالم

 ميكـن  الـيت  املعـايري  أن علـى  كـذلك  وشـدد . عامة عضوية لديه

 سـها أسا علـى  ينتقل أن السالم بناء جلنة والية حتت معني لبلد

 جيــب واالجتمــاعي االقتصــادي الــس إىل األمــن جملــس مــن

 الـــس إىل الـــس مـــن االنتقـــال أن إىل مشـــرياً، صـــياغتها

ــاعي االقتصــادي ــد واالجتم ــذا إزالــة بع ــد ه ــن البن  جــدول م

 يف يبقـى  بلـد  أي أن مبـا  مـا  نوعـاً  واقعـي  غـري  أمـر  هو األعمال
ــدرجاً األحيــان بعــض ــال جــدول يف م  اتلســنو الــس أعم

  .  )١٨(عديدة

 الســالم بنــاء أن علــى املــتكلمني مــن العديــد واتفــق  

 ـــا التنبـــؤ ميكــن علــى املـــدى الطويـــل و  مبـــالغ دفـــع يتطلــب 

 املـوارد  حشـد  تنسـيق ، لـذلك فـإن   قبـل  ذي مـن  أكرب وبسرعة

 بــني التمييــز مناقشــة إىل الوفــود بعــض ودعــت. أمــر جــوهري

 الشـتراكات ا مـن  املمولة وتلك، التربعات من املمولة األنشطة

 بتمويــل األفريقيــة الــدول ممثلــي بعــض طالــبو .)١٩(املقــررة

 امليزانيــة مـن  اإلدمــاج وإعـادة  والتســريح السـالح  نــزع أنشـطة 

ــة ــم العادي ــل وأعــرب .)٢٠(املتحــدة لألم ــرويج ممث  رأي عــن الن

صـراع  ال انتـهاء  بعـد  السـالم  بنـاء  أنشـطة  مجيـع  لمتـو  أن مفاده
 االشــــتراكات مــــن الســــالم عمليــــات واليــــات يف املدرجــــة

 زيــادةجمــرد  أن املتحــدة الواليــات ةممثلــ توذكــر ،)٢١(املقــررة
__________ 

  )١٧(  S/PV.5187 ،٢١ الصفحة.  

  .٣٦ الصفحة، نفسه املرجع  )١٨(  

 املتحــــدة)؛ ترتانيــــا (مجهوريــــة ١٢ الصــــفحة، نفســــه املرجــــع  )١٩(  

  (فرنسا). ١٥ والصفحة

ــع  )٢٠(   ــه املرجـــــــــــــ ــفحة، نفســـــــــــــ ــنن)؛ ٢٥ الصـــــــــــــ  (بـــــــــــــ
  أفريقيا). (جنوب ٦ الصفحة، S/PV.5187 (Resumption 1) و

  )٢١(  S/PV.5187 (Resumption 1) ،١١ الصفحة.  
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 عمليـة  مـع  يتعـارض و حل أبسط من الـالزم  املقررة املسامهات

 أنشــطة مجيــع متويــل نأ اليابــان ممثــل وأضــاف. الوطنيــة امليزنــة

ــاء ــق أن شــأنه مــن املقــررة األنصــبة خــالل مــن الســالم بن  يعي

 علـى  حتليـل  إعـداد  إىل املتكلمـان  ادعـ ، ولـذلك . احملليـة  امللكية

 آخــرون متكلمــون واقتــرح. )٢٢(حــدة علــى حالــة كــل أســاس

 لبنـاء  دائـم  صـندوق  إنشـاء  أو )٢٣(دائـر  طـوعي  صـندوق  إنشاء

  .  )٢٤(السالم

 بعـــض طالـــب، اإلقليميـــة باألولويـــات يتعلـــق وفيمـــا  

 األمــم أنشــطة حمــاور مــن حمــورا أفريقيــا تصــبح بــأن املــتكلمني

 الســالم بنــاء جلنــة أمهيــة إىل وأشــاروا، لمالســ لبنــاء املتحــدة

ــا ســيما وال ،املقترحــة ــوا أو )٢٥(ألفريقي  نــزع أنشــطة إىل تطرق

 بيانـات  إىل حتتـاج  الـيت  )٢٦(اإلدمـاج  وإعادة والتسريح السالح

 نطاقـاً  أوسـع  اسـتراتيجية  لوضـع  تأييدهم عن وأعربوا. موحدة

 يتعلــق فيمــا الســالم وبنــاء األزمــات وإدارة اتصــراعال ملنــع

 يف األفريقيـة  البلـدان  يف اتصراعال شهدا اليت اجلانبية باآلثار
  .  )٢٧(املاضي

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5187 ، الواليـــــــات ٢٢-٢٠ الصــــــفحات) املتحـــــــدة)؛ 

  (اليابان). ٣٢ والصفحة

  (الفلبني). ٢٧ الصفحة، نفسه املرجع  )٢٣(  

 والصفحة املتحدة)؛ ترتانيا (مجهورية ١١ الصفحة، نفسه املرجع  )٢٤(  

ــد)؛ ٣٥  ١٢ الصـــفحة، S/PV.5187 (Resumption 1) و (اهلنـ

  (باكستان). ٢٤ والصفحة (غانا)؛

  )٢٥(  S/PV.5187 ،ــفحة ــني)؛ ٢٩ الصــــــــــــــــــــــــــ  (الصــــــــــــــــــــــــــ
ــفحة، S/PV.5187 (Resumption 1) و ــا)؛ ١٢ الصـــــ  (غانـــــ

  (باكستان). ١٩ والصفحة

  )٢٦(  S/PV.5187 (Resumption 1) ،(نيجرييا). ٢٢ الصفحة  

 (نيجرييـا)؛  ٢٢ والصـفحة  (غانـا)؛  ١٢ الصـفحة ، نفسه املرجع  )٢٧(  

  (إندونيسيا). ٢٦ والصفحة

ــة ويف   ــة ايـــ ــرئيس أدىل، اجللســـ ــان الـــ ــم ببيـــ  باســـ

  :  أنه البيان يف الس أورده  ما مجلة ويف، )٢٨(الس

ــاد تأكيــد التزامــه باملقاصــد واملبــادئ املنصــوص عليهــا يف         أع
ؤوليته الرئيســية عــن صــون الســالم ميثـاق األمــم املتحــدة وأشــار إىل مســ 

    ؛واألمن الدوليني

بــأن إيــالء عنايــة جديــة لعمليــة بنــاء الســالم الطويلــة   واعتــرف  
األجل بكل أبعادها املتعددة أمر مـن األمهيـة مبكـان، وبـأن تقـدمي الـدعم       
املالئم ألنشـطة بنـاء السـالم ميكـن أن يسـاعد علـى احليلولـة دون عـودة         

  البلدان إىل الصراع؛  

أكد أن توفري مسـاعدة دوليـة ملموسـة للبلـدان اخلارجـة مـن       و  
ميكـن االسـتغناء عنـه يف اإلصـالح واإلعمـار االقتصـادي        الصراع أمر ال

    ؛واالجتماعي

وسلِّم بالـدور احلاسـم الـذي تؤديـه املنظمـات اإلقليميـة ودون         
اإلقليميـــة يف بنـــاء الســـالم بعـــد الصـــراع ومشـــاركتها يف أوىل املراحـــل 

  املمكنة؛  

بعـد   وشدد على االحتياجات اخلاصـة ألفريقيـا يف حـاالت مـا      
انتــهاء الصــراعات وشــجع اتمــع الــدويل علــى أن يــويل عنايــة خاصــة    

  لتلك االحتياجات.  
  

 )٢٠٠٥( ١٦٤٦ ) و٢٠٠٥( ١٦٤٥القراران   

 ٥٣٣٥ جلســته  يف األمــن  جملــس  اختــذمها  اللــذان

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٠ يف املعقودة

ــ يف    كــــــــانون ٢٠ يف املعقــــــــودة، ٥٣٣٥ ةاجللســــــ

ــ أدىل ،)٢٩(٢٠٠٥ األول/ديســـمرب  األرجنـــتني مـــن كـــل وممثلـ

 ووجــه، ببيانــات املتحـدة  والواليــات واجلزائـر  وبــنن والربازيـل 

 القـرارين  مشـروعي  إىل الـس  انتباه املتحدة) (اململكة الرئيس
__________ 

  )٢٨(  S/PRST/2005/20.  

 يف دارت الـيت  شـات املناق عـن  إضـافية  معلومـات  على للحصول  )٢٩(  
 زاي. الفـرع ، األول اجلـزء ، اخلـامس  الفصـل  انظر، اجللسة هذه

ــر ــا وانظـ ــل أيضـ ــادس الفصـ ــزء، السـ ــاين اجلـ ــرع، الثـ ــاء الفـ ، بـ
 االقتصـادي  الـس  مـع  بالعالقـات  يتصـل  فيمـا ، (و) ١٢ احلالة

  واالجتماعي.



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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ــذين ــد. للتصــويت طرحهمــا مت الل ــرارال مشــروع اعتمــد وق  ق
 ١٦٤٥ القـــرار بوصـــفه مناقشـــة وبـــدون اعباإلمجـــ )٣٠(األول

  :  منها أمور مجلة الس مبوجبه قرر الذي، )٢٠٠٥(

ــة،         ــة العام ــزامن مــع اجلمعي ــى حنــو مت ــرر، وهــو يتصــرف عل ق
  إنشاء جلنة بناء السالم بوصفها هيئة استشارية حكومية دولية؛  

وقرر أيضاً أن يناط بلجنة بناء السالم حتقيق الغايـات الرئيسـية     
تالية: (أ) اجلمع بني مجيع األطراف الفاعلـة ذات الصـلة حلشـد املـوارد     ال

وتقدمي املشورة واملقترحـات بشـأن اسـتراتيجيات متكاملـة لبنـاء السـالم       
بعد الصراع؛ (ب) تركيـز االهتمـام علـى     وحتقيق االنتعاش يف مرحلة ما

جهود التعمري وبناء املؤسسات، الضـرورية للتعـايف مـن الصـراع، ودعـم      
ــتدامة؛   وضــــ ــة املســ ــس التنميــ ــاء أســ ــة إلرســ ــتراتيجيات متكاملــ ع اســ
تقدمي التوصيات واملعلومات لتحسني التنسـيق بـني مجيـع األطـراف      (ج)

  الفاعلة ذات الصلة داخل األمم املتحدة وخارجها؛  

  قـرر كذلك أن تعقد اللجنة اجتماعاا بأشكال خمتلفة؛  و  

مية دائمـة مسـؤولة   قرر أن تكون للجنة بناء السالم جلنة تنظيو  
  عن وضع نظامها الداخلي وحتديد أساليب عملها؛  

قــرر أن يعمــل أعضــاء اللجنــة التنظيميــة ملــدة ســنتني قابلــة       و  
  للتجديد، حسب مقتضى احلال؛  

  قرر أن تقوم اللجنة التنظيمية بوضع جدول أعمال للجنة؛  و  

ــياا،     و   ــاا وتوصـ ــائج مناقشـ ــة نتـ ــيح اللجنـ ــا أن تتـ ــرر أيضـ قـ
وثـــائق لألمـــم املتحـــدة، جلميـــع اهليئـــات واألطـــراف الفاعلـــة   بوصـــفها

  املختصة، مبا فيها املؤسسات املالية الدولية؛  

ــة وأن جتــري    و   ــرا ســنويا إىل اجلمعي ــة تقري ــرر أن تقــدم اللجن ق
  اجلمعية العامة مناقشة سنوية الستعراض التقرير؛  

قرر أن تتصرف اللجنـة يف مجيـع املسـائل علـى أسـاس توافـق       و  
  ء أعضائها؛  آرا

طلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا    و  
  الستني تقريرا عن الترتيبات املتعلقة بإنشاء صندوق بناء السالم؛  

قــرر أن جيــري اســتعراض الترتيبــات املبينــة أعــاله بعــد مخــس  و  
  سنوات من اختاذ القرار.  

__________ 

  )٣٠(  S/2005/803.  

 وتاصــ ١٣ بأغلبيــة )٣١(الثــاين القــرار مشــروع واعتمــد  

ــدا ــاع مؤيـ ــوين وامتنـ ــن عضـ ــويت عـ ــا، التصـ ــتني مهـ  األرجنـ

 الـس  قرر الذي، )٢٠٠٥( ١٦٤٦ القرار بوصفه ،والربازيل

  :  منها أمور مجلة مبوجبه

)، أن يكــون األعضــاء   ٢٠٠٥( ١٦٤٥قــرر، عمــال بــالقرار      
اللجنـة   يف يثاق أعضـاء املمن (أ)  ٢٣الدائمون الواردة أمساؤهم يف املادة 

ــة لل ــاء الســالم، وأن  التنظيمي ــة بن ضــافة إىل باإلالــس ســنويا،  يقــوم جن
ــك،  ــار ذلـ ــة    باختيـ ــاركة يف اللجنـ ــبني للمشـ ــائه املنتخـ ــن أعضـ ــنني مـ اثـ

  التنظيمية؛  

 ١٥قرر أن يقدم أيضا التقرير السنوي املشـار إليـه يف الفقـرة    و  
  .  بشأنه ) إىل الس إلجراء مناقشة سنوية٢٠٠٥( ١٦٤٥من القرار 

يف بيانــام  واجلزائــر واألرجنــتني لربازيــلا ممثلــو قــالو  
 واملســـاواة التمثيـــل إىل يفتقـــر الســـالم بنـــاء جلنـــة تشـــكيل إن

 يعــرب ال القــرار أن الربازيــل ممثــل ورأى. الــدول بــني القانونيــة

 يف واالجتمـــاعي االقتصـــادي الـــس دور عـــن واف بشـــكل
 أن املالئـم  غـري  مـن  نإ بـنن  ممثـل  وقال .)٣٢(السالم بناء أنشطة

 ألنـه  األعمـال  جدول من احلايل البند إطار يف القرار هذا يقدم
 مـن  كـال  تشـمل  الـيت  اللجنـة  واليـة  عـن  كافيـة  بصورة عربي ال

 ورأى. الصـراع  انتـهاء  بعـد  السـالم  وبناء الصراع نشوب منع

 واليــة تنفيــذ يف خيـل  قــد األعمــال جـدول  مــن احلــايل البنـد  أن

  .  )٣٣(صراعال نشوب منع
__________ 

  )٣١(  S/2005/806.  

  )٣٢(  S/PV.5335 ،ــفحة ــ ٣ الصــ ــتني ل(الربازيــ ــر). واألرجنــ  واجلزائــ

 التفاعـل  بشـأن  املناقشة عن املعلومات من مزيد على وللحصول

، اللجنـة  وتشـكيل  املتحـدة  األمـم  وأجهـزة  السـالم  بنـاء  جلنة بني
 وللحصــول زاي. الفــرع، األول اجلــزء، الســادس الفصــل انظــر

ــد علـــى ــرارين عـــن املعلومـــات مـــن مزيـ  )٢٠٠٥( ١٦٤٥ القـ
، األول اجلــــزء، اخلــــامس صــــلالف انظــــر، )٢٠٠٥( ١٦٤٦ و

  زاي. الفرع

  )٣٣(  S/PV.5335 ،٤ الصفحة.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 ٥٦٢٧ اجللســـــــة يف اراتد الـــــــيت املـــــــداوالت  

   ٢٠٠٧ الثاين/يناير كانون ٣١ يف املعقودة

 الثــاين/ كــانون ٣١ يف املعقــودة، ٥٦٢٧ ةلســاجل يف  

ــاير ــدمها إحاطــات إىل الــس اســتمع، ٢٠٠٧ ين  مــن كــل ق

ــيس ــس رئـ ــادي الـ ــاعي االقتصـ ــيس، واالجتمـ ــة ورئـ  اللجنـ

 يف ةاملســاعد ةالعامــ ةواألمينــ، الســالم بنــاء للجنــة التنظيميــة
 صـندوق  وممثـل ، الدويل البنك وممثل، السالم بناء دعم مكتب

 كـل  وممثلـو  الـس  أعضـاء  مجيـع  ببيانـات  وأدىل. الدويل النقد

ــا (باســم االحتــاد     مــن ــتني وأســتراليا وأفغانســتان وأملاني األرجن
ــدي وجامايكــا    )٣٤( األورويب) ــل وبورون وأوروغــواي والربازي

وريــا والســلفادور حركــة عــدم االحنيــاز) ومجهوريــة ك  اســم(ب
والســنغال وســرياليون وشــيلي وغواتيمــاال وكرواتيــا وكنــدا      
(بالنيابـــة أيضـــا عـــن أســـتراليا ونيوزيلنـــدا) ومصـــر والنـــرويج  

  .ونيجرييا ونيوزيلندا وهولندا واليابان

 واالجتمـاعي  االقتصـادي  الس رئيس من كل وقدم  

ــ الســالم بنــاء للجنــة التنظيميــة اللجنــة ورئــيس ة امــالع ةواألمين
 الـس و اللجنـة  بـني  العالقة عن املعلومات من مزيدا املساعدة

 معـــرض ويف. )٣٥(األمـــن جملـــس أو واالجتمـــاعي االقتصـــادي

ــارة  التنظيميــة اللجنــة رئــيس أكــد، التمويــل مســألة إىل اإلش

ــزام ضــرورة وجــود  هارتياحــ وأبــدى، الطويــل املــدى علــى الت
ولكنـه  ، سـالم ال بنـاء  لصندوق قدمت اليت األخرية للمسامهات

ــاء تكفــي ال أــا أوضــح ــدين باحتياجــات للوف  املشــمولني البل
__________ 

، وتركيـــا، وأيســلندا ، وأوكرانيــا ، ألبانيــا  مــن  كــل  البيــان  أيــد   )٣٤(  
، الســابقة اليوغوســالفية مقــدونيا ومجهوريــة، األســود واجلبــل

  وكرواتيا.، وصربيا، مولدوفا ومجهورية

ــى وللحصــول .S/PV.5627 انظــر  )٣٥(   ــد عل  عــن لومــاتاملع مــن مزي

ــة بــني التفاعــل بشــأن املناقشــة ــاء جلن  األمــم وأجهــزة الســالم بن

، األول اجلـزء ، السـادس  الفصـل  انظـر ، اللجنـة  وتشكيل املتحدة
  زاي. الفرع

 ةاألمينــ وقالــت .)٣٦(وســرياليون بورونــدي ومهــا، بــالتكليف
، للغايــة مفيــدة بدايــة يشــكل الصــندوق إن ةاملســاعد ةالعامــ

 مكتبــها  أن وذكــرت. حفــازا إال يكــون  أن ميكــن ال أنــه إال

ــيدعم ــة سـ ــتخالص اللجنـ ــبح العـــرب باسـ ــ ويصـ ــدمي زامركـ  لتقـ

 لألمــم  العامــة  األمانــة داخــل  الســالم  بنــاء جمــال  يف املشــورة

 ،الطويـــل األجـــل يف أعربـــت عـــن اعتقادهـــا أنـــه،و. املتحـــدة
 عمـل  إىل يضـاف  آخـر  عمـال  السـالم  بنـاء  يكـون  أن ينبغي ال

 أن إمنــا، امليــدان يف املــاحنني أو املتحــدة األمــم أو احلكومــات

 اجلهــــات الفاعلــــةخمتلــــف  ــــا قــــررت الــــيت الطريقــــة حيــــدد

  .  )٣٧(اتدخال

 بورونـدي  تشكيلة رئيس بصفته، النرويج ممثل وأشار  

 دعمـا  يقتضـي  النـاجح  السالم بناء أن إىل، السالم بناء جلنة يف

ــيا ــا سياسـ ــنوات يف وماديـ ــة السـ ــع مـــن القادمـ ــحاب مجيـ  أصـ

 الدوليـة  املاليـة  واملؤسسـات  املتحـدة  األمم منظومة يف املصلحة

ــة واجلهـــــات ــعو املاحنـــ ــراف املـــــدين اتمـــ ــة واألطـــ  الفاعلـــ

  .  )٣٨(اإلقليمية

، سـرياليون  تشـكيلة  رئيس بصفته، هولندا ممثل واعترب  
 بــني الوثيـق  والتنسـيق  احملليـة  امللكيــة كفالـة  الضـروري  مـن  أنـه 

 اجلهــات مجيــع وكــذلك، الوطنيــة الفاعلــة واجلهــات نيويــورك

  .)٣٩(املصلحة صاحبة

 الــدويل بنــكال دعــم عــن الــدويل البنــك ممثــل وأعــرب  

 بشـكل  بالتعـاون  التزامـه  وأكـد  السـالم  بنـاء  جنـة لل لعمـل  التام

 وفعالـة  مفيـدة  أداة اللجنـة  أن ورأى. امليدان ويف املقر يف أوثق
__________ 

  )٣٦(  S/PV.5627 ،٥ الصفحة.  

  .٧ الصفحة، نفسه املرجع  )٣٧(  

  .٩-٧ الصفحات، نفسه املرجع  )٣٨(  

  .١٠  و ٩ الصفحتان، نفسه املرجع  )٣٩(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 بطريقــة معــا العمــل ومواصــلة املؤسســتني اخنــراط تعميــق تتـيح 

  .  )٤٠(منسقة

 بنـاء  جلنـة  أن أيضـا  الـدويل  النقـد  صـندوق  ممثل وأكد  

 الصــلة ذات اجلوانــب كــل ملناقشــة جــداً مفيــد منتــدى الســالم

 عـن  وأعـرب  شـاملة  مناقشـة  الصـراع  بعـد  مـا  حبالـة  مير بلد يف

  .  )٤١(اللجنة مع فعال بشكل للتعاون استعداده

ــة األول تقيــــيمهم ويف    خلــــص، الســــالم بنــــاء للجنــ

 “يف مراحلــها التكوينيــة”زالــت  مــا اللجنــة أن إىل املتكلمــون

 لبلـد كل واحد منهما  خصصامل جتماعنياال على أثنوا لكنهم

 نطــاق علــى احملليــة امللكيــة ضــمنــج اللجنــة ي أن واورأ بعينــه

  .  العملية املمارسة يف واسع

ــرب   ــل واعت ــرياليون ممث ــة س ــة أداة” اللجن  ولكــن مكمل

ــة ــة لتيســري فعال ــهاء بعــد املبكــر االنتعــاش عملي . “صــراعال انت

 يف دجديـ  مـن  بلـده  أال يقـع  لضمان التمويل أمهية مدى وأكد
 املسـامهات  أمهيـة  إىل بورونـدي  ممثل وأشار .)٤٢(صراعال دائرة

ــة ــده أن أعلـــن حيـــث، املاليـ ــد يعتـــزم بلـ ــاع  عقـ ــدةاجتمـ  مائـ

 اللجنــة  أن قطــر ممثــل  وأكــد .)٤٣(املاحنــة  للجهــات مســتديرة

 نـداء  ووجـه ، متكاملة آلية معاً يشكالن السالم بناء وصندوق

 متكلمـون  أيضـا  وجـدد  .)٤٤(بسـخاء  للتـربع  الدويل اتمع إىل

 أنبعـض املـتكلمني   وأوضـح   .)٤٥(للتمويل نداء هيتوج آخرون
__________ 

  .١١ الصفحة، نفسه املرجع  )٤٠(  

  .١٢ و ١١ الصفحتان، نفسه املرجع  )٤١(  

  .١٤ و ١٣ الصفحتان، نفسه املرجع  )٤٢(  

  .١٣ و ١٢ الصفحتان، نفسه املرجع  )٤٣(  

  .٢١ الصفحة، نفسه املرجع  )٤٤(  

ــع  )٤٥(   ــه املرجــ ــفحة، نفســ ــو)؛ ٢٢ الصــ  S/PV.5627 و (الكونغــ

(Resumption 1) ،ــفحة ــنغال)؛ ٣ الصـــ ــفحة (الســـ  ٨ والصـــ

  كوريا). (مجهورية

ــة ــة ليســت اللجن ــت نفســه أشــارو، ماحنــة وكال  إىل وا يف الوق

ــة ــع أمهي ــوال توزي ــة املتاحــة األم ــيت للحــاالت وســرعة مبرون  ال

  .  )٤٦(اللجنة تعاجلها

 الســالم بنــاء للجنــة املضــافة القيمــة تكلمــونامل أدركو  

 شــامل حنــو علــى واملــوارد األنشــطة تنســيق يف حــديثا املنشــأة

 حلفـظ  املتحدة األمم أنشطة بني الربط” خالل من )٤٧(زومركّ

 ؛)٤٨(“اإلحكــام مــن ميكــن مــا بــأكثر الســالم وبنــاء الســالم
 املشــتركة األولويــات وحتديــد ؛ )٤٩(الوطنيــة القــدرات وتعزيــز

ــة اجلهــات جلميــع ــة اســتراتيجية ووضــع ؛)٥٠( الفاعل ــاء للجن  بن

 يف الفاعلـة  اجلهـات  مجيـع  بـني  جتمع البقاء مقومات هلا السالم
 إىل االنتبـاه  لتوجيـه  للمجلـس  املبكر اإلنذار وتوفري ؛)٥١(امليدان

ــل االنتكاســات ــدان يف اخلطــر وعوام  جــدول يف املدرجــة البل

 أن جيــب اللجنــة أن غواتيمــاال ممثــل وأكــد .)٥٢(الــس أعمـال 

 تــدعم وأن، ديمــن البنــاء املــا بكــثري أبعــد هــو مــا إىل تــذهب
__________ 

  )٤٦(  S/PV.5627 ،جنـــوب ٢٤ الصـــفحة) ــا)؛ ــفحة أفريقيـ  ٢٥ والصـ

  االحنياز). عدم بلدان باسم، (جامايكا ٣٢ والصفحة (غانا)؛

ــع  )٤٧(   ــه املرجـ ــفحة، نفسـ ــا)؛ ١٥ الصـ ــفحة (بنمـ ــريو ١٧ والصـ  (بـ

 (الواليـات  ٢١ والصـفحة  (الكونغو)؛ ٢٢ والصفحة وفرنسا)؛

 (االحتـاد  ٣١ والصـفحة  دونيسـيا)؛ (إن ٢٦ والصـفحة  املتحدة)؛

 ،S/PV.5627 (Resumption 1) (شـيلي)؛  ١٦ والصـفحة  الروسي)؛
  (كندا). ٦ الصفحة

  )٤٨(  S/PV.5627 (Resumption 1) ،مجهورية ٨ الصفحة) .(كوريا  

  )٤٩(  S/PV.5627 ،(بريو) ١٥ الصفحة.  

 ٢٦ والصـفحة  وبلجيكـا)؛  (فرنسـا  ١٨ الصـفحة ، نفسه املرجع  )٥٠(  

  املتحدة). (اململكة

ــع  )٥١(   ــه املرجـــ ــفحة، نفســـ ــا)؛ ١٩ الصـــ ــفحة (إيطاليـــ  ٢٤ والصـــ

 ٣٦ والصــفحة أفريقيــا)؛ (جنــوب ٢٨ والصــفحة (ســلوفاكيا)؛

 (Resumption 1( و األورويب)؛ االحتـــــاد باســـــم، (أملانيــــا 

S/PV.5627 ،(اليابان). ٤ الصفحة  

  )٥٢(  S/PV.5627 ،اململكة ٢٧ الصفحة) .(املتحدة  
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ــيريات ــاملة التغـ ــتبعاد ممارســـات علـــى تقضـــي الـــيت الشـ  االسـ

 الدولـة  مؤسسات وحتول، والسياسي واالقتصادي االجتماعي

 وإمنـا  فحسب املؤسسات تلك يف املواطنني ثقة تتجدد ال حىت

  .  )٥٣(فيها يشاركون أيضا

 حنـو  علـى  االسـتفادة  إىل الـس  املتكلمني بعض ودعا  

 واوشـدد ، مشورة مصدر باعتبارها السالم ءبنا جلنة من أفضل

 توقـف  أن بعـد  لـيس  وذلـك ، املشورة طلب توقيت أمهية على

 إمنـا ، فحسـب  السـالم  حفـظ  عمليـات  إحـدى  يف النظر اللجنة

  .)٥٤(السالم لفظ عملية وإنشاء الوالية جتديد قبل أيضا

 خمتلـف  بـني  فيمـا  ، أوالالتنسـيق  إىل الصـني  ممثل ودعا  

 خمتلــف بــني فيمــا، وثانيــا للــتعمري؛ طاريــةاإل والوثــائق اخلطــط

 األمــم  أجهــزة خمتلــف  بــني فيمــا، وثالثــا  الفاعلــة؛ األطــراف

  .)٥٥(املتحدة

 األساســية  املهمــة عــرف الــذي، اليابــان ممثــل وقــال  

 الشـركاء و النظـر  قيد البلد بني اجلمععلى أا تتمثل يف  للجنة

ــدوليني ــة اســتراتيجية الســتحداث ال ــاء متكامل  إن، مالســال لبن

. وبورونـدي  لسـرياليون بالنسـبة   تنفـذ  مل زالـت  مـا  املهمة هذه

 آليــة اســتحداث اقتــرح، االســتراتيجية هــذه تنفيــذ أجــل ومــن

ــع يف والرصــد للتنســيق ــرب. املوق ــرراً، واعت ــا مك ــهقال م ــ ت  ةممثل
 السـلس  االنتقال ضمان لالستراتيجية أريد إذا أنه ،)٥٦(كرواتيا

 إعــادة مرحلــة إىل راعالصــ بعــد مــا مرحلــة مــن للمســؤوليات

 لبعثـة  السـلس  االنتقـال  ضـمان  عليهـا  يـتعني ، والتنميـة  اإلعمار
__________ 

  )٥٣(  S/PV.5627 (Resumption 1) ،١٣ الصفحة.  

  )٥٤(  S/PV.5627 ،ــلوفاكيا)؛ ٢٥ الصـــــــفحة  ٢٧ والصـــــــفحة (ســـــ

ــة ــفحة املتحـــــدة)؛ (اململكـــ  أفريقيـــــا)؛ (جنـــــوب ٢٩ والصـــ
  (الربازيل). ١٢ الصفحة، S/PV.5627 (Resumption 1) و

  )٥٥(  S/PV.5627 ،٣٥-٣٣ الصفحات.  

  )٥٦(  )Resumption 1( S/PV.5627 ١٠ الصفحة.  

 ويف متكامـل  مكتـب  إىل السـالم  حلفـظ  بعثة من السالم حفظ

 تقــدم أن وأمــل. املتحــدة لألمــم تــابع قطــري فريــق إىل النهايــة

 مـن  البعثـة  انسـحاب  حـول  مـة القي النصـيحة  الس إىل اللجنة

  .  )٥٧(تكاملةم استراتيجية خالل

 معـايري  وضـع  إىل السـالم  بنـاء  جلنـة  إيطاليـا  ممثل ودعا  

ــد ــدم لرصـ ــرز التقـ ــل، احملـ ــا والعمـ ــى أيضـ ــع علـ ــايري وضـ  معـ

ــوعية ــاء موضـ ــدرجيي لإلـ ــها التـ ــد أي يف لعملـ ــذلك، بلـ  وكـ

ــتفكري ــاركتها يف الـ ــدة مشـ ــة اجلديـ ــرح .)٥٨(احملتملـ ــل واقتـ  ممثـ

  .  )٥٩(اللجنة أعمال جدول توسيع سلوفاكيا

 أسـتراليا  عـن  بالنيابـة  أيضـا  متكلمـا ، كنـدا  ممثـل  وقال  

 مــن املفــرط التركيــز إزاء أملــه خيبــة عــن فــأعرب، ونيوزيلنــدا

ــة أعضــاء بعــض ــة املســائل علــى اللجن  حســاب علــى اإلجرائي

 اللجنـة  تركيـز  إعادة إىل ودعا، السالم لبناء وضوعيةامل سائلامل

 وحنــ موجهــة بطريقــة تناوهلــا يــتعني الــيت واليتــها جــوهر علــى
  .)٦٠(ومرنة، العمل

  

 ٥٧٦١ اجللســــة أثنــــاء دارت الــــيت املــــداوالت  

    ٢٠٠٧ األول/أكتوبر تشرين ١٧ يف املعقودة

 تشــــــــرين ١٧ يف املعقــــــــودة، ٥٧٦١ اجللســــــــة يف  

 تقريـر  أعمالـه  جـدول  يف الـس  أدرج ،٢٠٠٧ األول/أكتوبر

 أوجـزت ، تقريرها ويف .)٦١(األوىل دورا عن السالم بناء جلنة

 مـن  األوىل السـنة  خـالل  أنشـطة  مـن  نفذتـه  ما اللجنة أوجزت

 يف لتنظـر  حمـددة  قطريـة  تشكيالت يف اجتمعت فقد: وجودها
__________ 

  .٥  و ٤ الصفحتان، هنفس املرجع  )٥٧(  

  )٥٨(  S/PV.5627 ،١٧ و ١٦ الصفحتان.  

  .٢١ و ٢٠ الصفحتان، نفسه املرجع  )٥٩(  

  )٦٠(  )Resumption 1( S/PV.5627، ٧ و ٦ الصفحتان.  

  )٦١(  S/2007/458.  
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 وأوفـدت  عمـل  يتخط واعتمدت، وسرياليون بوروندي حاليت

 والتحلـيالت  املعلومات جلمع البلدين كال إىل ميدانيتني بعثتني

 أولويـة ذات  جمـاالت  أربعـة  أيضـا  اللجنة وحددت. امليدان من

ــا حامســـة . البلـــدين مـــن كـــل يف الســـالم بتوطيـــد يتعلـــق فيمـ

 لبنـاء  متكاملـة  اسـتراتيجيات  لوضـع  إجـراءات  أيضا استهلتو

 الـــذي املؤقـــت الـــداخلي النظـــام اللجنـــة واعتمـــدت. الســـالم

. وفعــاال مســتكمال جلعلــه للخــرباء فريــق استعراضــه سيواصــل

 النقــد صــندوق إىل دائمــة دعــوات وجهــت ذلــك إىل وإضــافة

 املـؤمتر  ومنظمـة ، األوروبيـة  واجلماعـة ، الدويل والبنك، الدويل

 رأى إذا إال اللجنـة  اجتماعـات  مجيـع  يف للمشـاركة  اإلسالمي

 وقـد . األعضـاء  الـدول  استشـارة  بعـد  ذلـك  غـري  اللجنـة  رئيس

 مبشــاركة املتعلقــة املؤقتــة التوجيهيــة املبــادئ أيضــا اعتمــدت

ــا املــدين اتمــع ــادت. املنظمــات ذلــك يف مب ــةالل وأف ــا جن بأ 

ــا أنشــأت ــا عــامال فريق ــدروس معني ــة املســتفادة بال ــع بغي  جتمي

 احلامسـة  السـالم  بناء مسائل بشأن والدروس املمارسات أفضل

 الـــذي الرئيســـي التحـــدي أنإىل  اللجنـــة تخلصـــو. األمهيـــة

 جلعـل  حـد  أقصى إىل امليدان يف أثرها زيادة هو حاليا يواجهها

 الــدويل للتعــاون فعالــة داةأ الســالم لبنــاء املتحــدة األمــم هيكــل

 أن الـالزم  مـن  وسـيكون . الصـراع  مـن  اخلارجـة  البلدان لدعم

ــة األعمــال تركــز ــة املقبل ــاء علــى للجن ــة علــى اإلبق ــاء عملي  بن

ــالم ــائرة الســ ــا يف ســ ــحيح طريقهــ ــري وأن الصــ ــة جتــ  جماــ

 والتـرابط  التوقيـت  بحسن يتسم بشكل والتطورات التحديات

ــ العناصــــر مجيــــع جانــــب مــــن ــا الصــــلة ذات ةالفاعلــ  ووفقــ

  .السالم لبناء املتكاملة لالستراتيجيات

 بنـاء  جلنـة  ورئيس، الس أعضاء مجيع ببيانات وأدىل  

، وســـــرياليون، والســـــلفادور، بورونـــــدي ووممثلـــــ، الســـــالم
  .  )٦٢(وهولندا ،والنرويج

 خـالل  عقدت اللجنة إن السالم بناء جلنة رئيس قالو  

 الرمسيــة االجتماعــات نمــ ٥٠ قرابــة عملــها مــن األوىل الســنة

ــري ــة وغ ــة واإلحاطــات الرمسي ــة تشــكيالت يف اإلعالمي ، خمتلف
وكـــذلك ، ومواضـــيعية ومنهجيـــة تنظيميـــة مســـائل عاجلـــتو

 ببورونـــدي  انتتعلقـــ  ددةاحملـــ  قطريـــةال ســـائل امل اثنـــتني مـــن 

ــاده عــن وأعــرب. وســرياليون ــأن اعتق ــة ب ــد اللجن  أســهمت ق

 بعـد  السالم لبناء ملةمتكا استراتيجيات تعزيز يف كبريا إسهاما

ــهاء ــدي يف الصــراع انت ــق وســرياليون بورون  مــع احلــوار بتعمي

 تعتـزم  اللجنـة  بـأن  وأفـاد ، الصلة ذوي املصلحة أصحاب مجيع

 هيكـل  وقـال إن . البلـدين  هـذين  مـع  عملها فعالية تعزيز زيادة

 ، وحــددكامــل بشــكل اآلن قــائم الســالم لبنــاء املتحــدة األمــم

 للرصـد  آليـات  وضـع : اللجنـة  تواجههـا  الـيت  التاليـة  التحديات

ــاء وصــندوق، الــدعوة وأنشــطة، العمــل وأســاليب، والتتبــع  بن

  .  )٦٣(الصلة ذات األخرى اهليئات مع والعالقات، السالم

 الســنة عمــل نتيجــة إن تكلمــونامل قــال ،بوجــه عــام و  

 يف أُجنــز قــد اهامـ  عمــال نإو إجيابيــة السـالم  بنــاء للجنـة  األوىل
 مـن  عـددا  تواجه اللجنة أن إىل وأشاروا. وسرياليون بوروندي

ــى، التحــديات  الضــوء واوســلط، تقريرهــا يف املــبني النحــو عل

 التصـميم  بشـأن  اآلراء يف واضـح  توافـق  إجيـاد  إىل احلاجة على
__________ 

، اجللسـة  هلـذه  دعوات إصدار عدم بشأن املناقشة على لالطالع  )٦٢(  
  .٦ احلالة، دال الفرع، األول اجلزء، الثالث الفصل انظر

  )٦٣(  S/PV.5761 ،معلومــــات علــــى لالطــــالع .٣ و ٢ الصــــفحتان 

 األمـــم هيئـــات وســـائر الســـالم بنـــاء جلنـــة بـــني العالقـــة بشـــأن

 زاي. الفـــرع، األول اجلـــزء، الســـادس الفصـــل انظـــر، املتحـــدة

 بتفســري يتعلــق فيمـا ، الرابــع اجلــزء، العاشـر  الفصــل أيضــاً وانظـر 

  مليثاق.ا من السادس الفصل أحكام تطبيق  أو
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 مـع  والعالقات العمليات يف املتبعة واألساليب، اللجنة النظري

  .  املتحدة األمم منظومة وخارج داخل الكيانات

 اللجنــة الوفــود دعــت، املقبلــة باألعمــال لــقيتع وفيمــا  

 علـى  السـالم  بنـاء  اسـتراتيجيات  بتنفيـذ  فعـال  حنـو  علـى  للقيام

 يتحقـق  أن ميكـن  ذلـك  إن إندونيسـيا  ممثـل  وقال. الواقع أرض

 األجهـزة  مجيـع  مـن  الـدعم  اللجنـة  تلقـت  إذا وجـه  أفضل على

 املتحــدة األمــم منظومــة ووكــاالت املتحــدة لألمــم الرئيســية

 وذكـــر .)٦٤(املتحـــدة األمـــم خـــارج مـــن املعنيـــة ســـاتواملؤس

 يف طرائقهـا  وضـع  تواصـل  أن للجنة ينبغي أنه أيضا املتكلمون
ــل ــل وأن، العمــ ــة تعمــ ــفافية مبرونــ ــزز وأن، وشــ ــة تعــ  فعاليــ

ــة االســتراتيجيات ــاء املتكامل ــات وتضــع الســالم لبن ــع آلي  للتتب

ــى للمســاعدة والرصــد ــرات حتديــد عل  بزيــادة والســماح الثغ

 أداة اللجنـة  أن فرنسـا  ممثل وذكر. املوارد استخدام يف ةالكفاء

ــع أساســية ــذ، وبالتــايل، اتصــراعال نشــوب ملن  مســؤولية لتنفي

 األمـن  جملـس  يضـعه  أن جيـب  رئيسـي  مفهوم يه يتال، احلماية

  .  )٦٥(التنفيذ موضع

 أو اللجنــة تعــزز أن ضــرورة عمومــا املتكلمــون وأكــد  

 الشـركاء  ومـع  املتحـدة  األمم داخل اهليئات مع تعاوا توضح

 اإلقليميـة  واملنظمـات  املاليـة  املؤسسـات  ذلـك  يف مبـا ، الدوليني

 توقالــ. الــربامج ازدواجيــة جتنــب أجــل مــن، اإلقليميــة ودون
 بنـاء  جلنـة  عالقـة  تعزيـز  إىل تطلـع إـا ت  املتحـدة  الواليـات  ةممثلـ 

 االقتصـادي  والـس  العامـة  واجلمعيـة  األمـن  جملس مع السالم

 الـذي  األمـر  أن الروسـي  االحتـاد  ممثل واعترب .)٦٦(واالجتماعي

ــة يتســم ــز هــو كــبرية بأمهي ــة الصــلة تعزي ــني املتكامل ــة ب  اللجن

. اهليئـتني  بـني  املعلومـات  تبـادل  سـرعة  يكفل مبا األمن وجملس
__________ 

  )٦٤(  S/PV.5761 ،٩ الصفحة.  

  .١٤ الصفحة، نفسه املرجع  )٦٥(  

  .٢٥ و ٢٤ الصفحتان، نفسه املرجع  )٦٦(  

 اللجنـة  توصـيات  االعتبار بعني يأخذ أن إىل أيضاً الس ودعا

 بعـــض قـــالو .)٦٧(وســـرياليون ببورونـــدي املتعلقـــة أعمالـــه يف

 إسـداء  حيـث  مـن  هـام  دور للجنـة  يكون أن ميكن إنه املمثلني

 .)٦٨(السـالم  فـظ حل عمليـة  واليـة  جتديـد  أو إنشـاء  قبل املشورة

 يواصــل أن للمجلــس ينبغــي أنــه علــى إندونيســيا ممثــل وشــدد

 األداء جيـد  بنيـان  إنشـاء  يف اللجنـة  مـع  وثيـق  حنـو  علـى  العمل

 بــني االتصــال تعزيــز إىل الصــني ممثــل ودعــا .)٦٩(الســالم لبنــاء

منــها  طلــبيو اأعماهلــ ه أن يوجــهميكنــ حبيــث والــس اللجنــة
ــأى وا. )٧٠(التوصــيات ــلرت ــه املتحــدة اململكــة ممث  أن ينبغــي أن

، اللجنـة  ورئـيس  الـس  رئاسة بني مستمر تفاعل هناك يكون
 تقسـيم  مـع  اجتـاهني  ذات تكـون  أن ينبغـي العالقة  أن وأضاف

 الواقـع  أرض علـى  بعملـها  جنـة اللحيـث تقـوم   ، للعمـل  واضح

ــدم ــورة وتقــ ــددة مشــ ــتمدة  الــــس إىل حمــ ــنمســ ــك مــ  تلــ

  .  )٧١(التجربة

، اللجنـة  علـى  يـتعني  إنه املتحدة الواليات ةممثل تقالو  
 تتأكــد أن، أعماهلــا جــدول إىل جديــدة بلــداناً تضــيف أن قبــل

 مــن بــدال، حتقــق وأن، طاقتــها مــن أكثــر تتحمــل لــن أــا مــن

ــك ــبرية جناحــات، ذل ــال جبــدول وحتــتفظ ك  .)٧٢(واقعــي أعم

 مـع ، جديـدة  بلـدان  إضـافة  إىل تطلعهم عن تكلمونامل وأعرب

 فرنسـا  ممثـل  وذكـر  .)٧٣(صـريح  بشـكل  بيسـاو  - غينيا تسمية
__________ 

  .٥  و ٤ الصفحتان، نفسه املرجع  )٦٧(  

ــريو)؛ ٥ الصــفحة، نفســه املرجــع  )٦٨(   ــا)؛ ١٢ والصــفحة (ب  (إيطالي
  (سرياليون). ٣٠الصفحة و

  .٨ الصفحة، نفسه املرجع  )٦٩(  

  .١٠ الصفحة، هنفس املرجع  )٧٠(  

  .١٧ و ١٦ الصفحتان، نفسه املرجع  )٧١(  

  .٢٤ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٢(  

 ٢٦ والصــفحة أفريقيــا)؛ (جنــوب ٢٢ الصــفحة، نفســه املرجــع  )٧٣(  

  (غانا).
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 عضـويا  ارتباطـا  تـرتبط  اللجنة أعمال جدول توسيع مسألة أن

 اللجنــة تطــور أنيف  أملــه عــن وأعــرب. اللجنــة تعزيــز مبســألة

 حـــــاالت بشـــــأن آراءهـــــا مجلـــــسلل تقـــــدم وأن أنشـــــطتها

ــدة ــل وأشــار .)٧٤(جدي ــدور إىل بلجيكــا ممث ــذي الرئيســي ال  ال

 علــى الــس يقتصــر أال ورأى، الصــدد هــذا يف الــسيؤديــه 

 ملـف  بكـل  اخلاصـة  املزايـا  يف ينظر وأن البلدان اختيار مناقشة

 يشـبه  مـا  تصبح قد اللجنة نإ إيطاليا ممثل وقال. )٧٥(حدة على

 طريـق  على تكون أن ميكن جديدة لبلدان الدائمة املراقبة اهليئة

  .  )٧٦(للصراع فورية مرحلة من اخلروج

، سـرياليون  تشـكيلة  رئـيس  بصفته، هولندا ممثل قال و  
 العمليــــة يف معلمــــا تعتــــرب أن ميكــــن الــــيت االنتخابــــات إن

ــة ــد ذلــك يف الدميقراطي ــاولكــن  ،البل ــاك زالــت م  حتــديات هن

 .)٧٧(األولويــة ذات اــاالت يف املســتدام الســالم أمــام أساســية

ــرب ــل واعتـ ــرياليون ممثـ ــات سـ ــا االنتخابـ ــلباً أساسـ ــالم صـ  للسـ

ــتدام ــزام وأعلـــن املسـ ــده التـ ــاون بلـ ــع بالتعـ ــم مـ ــدة األمـ  املتحـ

 باعتبارمهـا  املـوارد  وتعبئـة  القطريـة  امللكية على وأكد. واللجنة

  .  )٧٨(اللجنة لعمليات األساس
__________ 

  .١٤ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٤(  

  .١٩ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٥(  

  .١١ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٦(  

  .٢٨ و ٢٧ الصفحتان، نفسه املرجع  )٧٧(  

  .٣١ و ٣٠ الصفحتان، نفسه املرجع  )٧٨(  

 بورونـدي  لةتشكي رئيس باعتباره، النرويج ممثل وقال  

 واملتابعــة الرصــد آليــة وضــع جيــري إنــه، الســالم بنــاء جلنــة يف

 مــــدعاة تــــزال ال األمنيــــة احلالــــة وأن االســــتراتيجي لإلطــــار

 يف حتققـت  الـيت  اإلجنـازات  بورونـدي  ممثـل  وأوجـز  .)٧٩(للقلق
 أملـه  عـن  وأعـرب ، اللجنـة  مـع  البلد به يقوم الذي العمل جمال

 إىل الســعي يف يســرينامل جهــود ووضــوح بثبــات يــدعم أن يف

  .  )٨٠(بوروندي يف ائي سالم

 الفريـــق رئيســـة بصـــفتها، الســـلفادور ممثلـــة أفـــادتو  

ــل ــين العام ــدروس املع ــأن، املســتفادة بال ــق ب ــل الفري ــدأ العام  ب

 مــن كــل منــها اســتفاد الــيت بالــدروس حصــرية قائمــة بتجميــع

 حتليـــل خــالل  مـــن الــدويل  واتمــع  املتحـــدة األمــم  منظومــة 

 علـى  السـارية  املختلفـة  العمليـات  يف ملموسـة  خـربات  وجتميع

 كــونتت أنيف  أملــها عــن وأعربــت. النظــر قيــد البلــدان مجيــع

 أكثـر  مشاركة املتحدة األمم مشاركة يف تسهم تارخيية ذاكرة

  .)٨١(السالم بناء أنشطة يف فعالية
__________ 

  .٢٩ الصفحة، نفسه املرجع  )٧٩(  

  .٣٣ و ٣٢ الصفحتان، نفسه املرجع  )٨٠(  

  .٣٤ و ٣٣ الصفحتان، نفسه املرجع  )٨١(  
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  الدوليني واألمن ماليت دد السل ألخطارا - ٥٣

  
  يةالتمهيد اإلجراءات  

 )٢٠٠٥( ١٦٢٥ ) و٢٠٠٥( ١٦٢٤القراران   

ــذان ــن جملــس اختــذمها الل  ٥٢٦١ جلســته يف األم

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٤ يف املعقودة

ــاجل يف   ــودة ٥٢٦١ة لســ ــبتمرب ١٤ يف املعقــ  أيلول/ســ

 أدرج، )٢(واحلكومـات  الـدول  رؤساء مستوى على )١(٢٠٠٥

يت األخطــار الــ”ملعنــون ا البنــد أعمالــه جــدول يف األمــن جملـس 
ــدوليني واألمــن مــدد الســل ــع ببيانــات وأدىل “ال  أعضــاء مجي

  .  العام األمني إىل باإلضافة الس

ــ تووجهـــــ   تبـــــاه الـــــس إىل ان (الفلـــــبني) ةالرئيســـ
، لتصــويتل )٣(األول القــرار مشــروع رحمشــروعي قــرار. وطُــ

قـام  الـذي ، )٢٠٠٥( ١٦٢٤ القرار بوصفه باإلمجاع مدواعت 

  :  منها رأمو جبملة فيه الس

قـد يكـون الزمـا     دعا مجيع الدول إىل أن تعتمد من التدابري ما  
ومناسبا ومتمشيا مع التزاماـا مبوجـب القـانون الـدويل والـيت (أ) حتظـر       
بـنص القـانون التحـريض علـى ارتكـاب عمـل أو أعمـال إرهابيــة؛ (ب)        
ــن أي      ــالذ اآلمـ ــن املـ ــرم مـ ــرف؛ (ج) أن حتـ ـــك التصـ ــل ذلـ ــع مثـ أن متنـ

بشــأم معلومــات موثوقــة وذات صــلة تشــكل أسبابـــا   أشــخاص توجــد
  جدية تدعو العتبارهم مرتكبني لذلك التصرف؛  

__________ 

 هـــذه يف املناقشـــة عـــن املعلومـــات مـــن مزيـــد علـــى للحصـــول  )١(  

، املالحظــــة، األول اجلــــزء، الرابــــع الفصــــل انظــــر، اجللســــة
ــقيت فيمــا ــإجراءات عل ــرار اختــاذ ب  التصــويت؛ يف واملشــاركة الق

ــاء الفــرع، الثــاين اجلــزء، الســادس والفصــل ــة، ب ، (و) ١٢ احلال
  واالجتماعي. االقتصادي الس مع بالعالقات يتعلق فيما

 الــدول رؤسـاء  مســتوى علـى  ممــثلني الـس  أعضــاء مجيـع  كـان   )٢(  

 علــــى الممـــث  كـــان  الـــذي ، اليابـــان  باســـتثناء ، احلكومـــات  أو

  وزاري.  مستوى

  )٣(  S/2005/577.  

ــى     و   ــة أمــور، عل ــدول إىل التعــاون، يف مجل ــع ال دعــا أيضــاً مجي
تعزيز أمن حدودها الدولية بوسائل منـها مكافحـة وثـائق السـفر املـزورة      

ة بكشــــف وإىل القيـــام، قـــدر املســـتطاع، بتعزيـــز اإلجـــراءات املتعلقـــ      
  اإلرهابيني وأمن املسافرين؛

دعا أيضاً مجيع الدول إىل مواصلة بذل اجلهود علـى الصـعيد   و  
  الدويل من أجل تعزيز احلوار وتوسيع آفاق التفاهم بني احلضارات؛

دعا مجيـع الـدول إىل تقـدمي تقـارير إىل اللجنـة املنشـأة عمـالً        و  
ــالقرار  ــيت ) بشــأن مكافحــة اإلرهــاب عــن التــ   ٢٠٠١( ١٣٧٣ب دابري ال

ــن احلــوار          ــك جــزءا م ــار ذل ــذا القــرار باعتب ــذ ه ــن أجــل تنفي اختــذا م
  املتواصل بني الطرفني؛  

: (أ) إدراج اجلهـود  يلـي  إىل مـا  جلنـة مكافحـة اإلرهـاب    ودعا  
اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجـل تنفيـذ هـذا القـرار يف إطـار حوارهـا       

ســاعدة علــى بنــاء معهــا؛ (ب) العمــل مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل امل 
ــها نشــر أفضــل املمارســات         ـــرق من ـــدة ط ــال، بع ــذا ا ــدرات يف ه الق
القانونيــة وتشــجيع تبــادل املعلومــات يف هــذا الصــدد؛ (ج) تقــدمي تقريــر 

  عن تنفيذ هذا القرار إىل الس يف غضون اثين عشر شهرا؛  

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  وقرر   

، واعتمـد باإلمجـاع   )٤( للتصـويت وطُرح مشروع القرار الثـاين   
ــرار  ــفه القــ ــة   ٢٠٠٥( ١٦٢٥بوصــ ــه جبملــ ــام الــــس فيــ ــذي قــ )، الــ

  منها:    أمور

أعرب عن تصـميمه علـى تعزيـز فعاليـة األمـم املتحـدة يف منـع          
نشوب الرتاعات املسـلحة وأن يتـابع عـن كثـب احلـاالت الـيت ميكـن أن        

  ينشب فيها نـزاع مسلح؛  

التباع ج إقليمي فيما يتصـل مبنـع    شدد على األمهية احلامسةو  
النـزاع وخباصة بـرامج نــزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج فضـال        

  عن إعادة إدماج املقاتلني السابقني على حنو فعال ومستدام؛  

ــاق االحتــاد      و   ــزام مبيث ــى االلت ــة عل ــدول األفريقي ــع ال شــجع مجي
تمــد يف أبوجــا يف األفريقــي بشــأن عــدم االعتــداء والــدفاع املشــترك، املع 

ــاير   ٣١ ــر،   ٢٠٠٥كــانون الثاين/ين ــام، حيثمــا اقتضــى األم ــى القي ، وعل
بتوقيـــع املواثيـــق دون اإلقليميـــة املتعلقـــة بالســـالم واألمـــن والدميقراطيـــة 

__________ 

  )٤(  S/2005/578.  
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مبنظومة األمم املتحدة واتمـع الـدويل    أهابواحلكم الرشيد والتنمية، و
  دعم تنفيذ املواثيق؛  

ة واتمــع الــدويل علــى التعــاون  حــث مجيــع الــدول األفريقيــ و  
الكامــل يف تنميــة قــدرات املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة األفريقيــة  
ــى      ــة والعســكرية عل ــد احلاجــة، لألصــول املدني ــى النشــر الســريع، عن عل

  سواء.    حد

 تواجـه  اليت التهديدات موضوع أن العام األمنيأكد و  

 متامـا  املالئـم  من أن أيضاً واعترب، ومعقد واسع واألمن السالم

 أفريقيـــا يفصـــراع ال نشـــوب منـــع موضـــوع الـــس يـــويل أن
 اإلرهـاب  مكافحـة  مبسألة يتعلق وفيما. أولوية من يستحقه ما

اعتمـــاد   اقتراحـــه  إىل العـــام  األمـــني  أشـــار ، أشـــكاله  جبميـــع
ــتراتيجية ــي اســتراتيجية  اإلرهــاب ملكافحــة شــاملة اس مت ، وه

 حتديـد  وأثنـاء . )٥(العـاملي  ةالقمـ  مؤمتر نتائج يف عناصرها تناول

 األمـل  عـن  أعـرب ، االستراتيجية من املختلفة اخلمسة ااالت

 جيــب، أوال. نقاطهــا جبميــع االســتراتيجية الــس يــدعم أنيف 

ــل أن ــع يعم ــى الــدويل اتم ــاء عل  عــن الســاخطة الفئــات إثن

 مــن االنتــهاء خــالل مــن وذلــك أساســااإلرهــاب،  اللجــوء إىل

 حرمــان جيــب، ثانيــاو. اإلرهــاببشــأن  ةشــامل اتفاقيــة وضــع

 مـن  سـيما  وال ،اهلجمات لشن الالزمة الوسائل من اإلرهابيني

ــلحة ــدمار أســ ــامل الــ ــالوة. الشــ ــى وعــ ــمل، ذلــــك علــ  تشــ

 قــدرة وبنــاء، اإلرهــابيني دعــم عــن الــدول ردع االســتراتيجية

 حقـوق  عـن  الـدفاع  إىل باإلضـافة ، اإلرهـاب  منـع  علـى  الدولة

  .)٦(اإلنسان

 مكافحـــة مســـائل علـــى بياناـــا يف لوفـــودا وركـــزت  

تنـــاول و .)٧(أفريقيـــا يف اتصـــراعال نشـــوب ومنـــع اإلرهـــاب
__________ 

  .٦٠/١ العامة اجلمعية قرار  )٥(  

  )٦(  S/PV.5261 ،٤  و ٣ الصفحتان.  

ــى لالطــالع  )٧(   ــع بشــأن للمناقشــة أخــرى جوانــب عل  نشــوب من

ــراعات ــا يف الصـ ــر، أفريقيـ ــل انظـ ــع الفصـ ــزء، الرابـ ، األول اجلـ
 

 السـالم  هلا يتعرض اليت التهديدات مفهوماملتكلمون بالتفصيل 

 أخطــــر أحــــد ميثــــل اإلرهــــاب أن علــــى وااتفقــــو، واألمــــن

 آخـذة  جديـدة  ديـدات أيضـا   اليونان ممثل وذكر. التهديدات

، الفتاكـــة املعديـــة واألمـــراض، املـــدقع رالفقـــ هـــي الظهـــور يف
 واعتـرب يف الوقـت نفسـه أن   ، املنظمة واجلرمية، البيئي والتدهور

 .)٨(خطـر  أكـرب  يكـون  أن ميكنـه  الشـامل  الدمار أسلحةانتشار 

 وحــث، )٩(التهديــد هــذا إىل أيضــاً آخــرون متكلمــون وأشــار

 لقـرارات  االمتثـال  علـى  اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة  فرنسا ممثل

أضـاف  و الدوليـة؛  وااللتزامـات  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  لوكالةا
ــه  ــت مــا إذاأن ــن دولــة ختاذل ــن الــدول م  بالتزاماــا الوفــاء ع

 املشـروع  فمـن ، النوويـة  األسلحة انتشار عدم معاهدة مبوجب

ــال أن ــا حيـ ــن جملـــس إىل أمرهـ ــىت األمـ ــتنفدت مـ ــباب اسـ  أسـ

 يكـون  أن سللمجلـ  ينبغـي  أنه الدامنرك ممثل ورأى .)١٠(احلوار

 إيـــران  جلمهوريـــة  النوويـــة  الـــربامج  لتنـــاول  اســـتعداد  علـــى 

 يف الـس  يف الدميقراطيـة  الشـعبية  كوريـا  ومجهورية اإلسالمية
  .)١١(األخرى السبل فشلت حال

 حـديثا  الناشـئة  التهديـدات  أن املتكلمني معظم واعترب  

 العديـد  وأشار. وتكامال مشوال أكثر اجالس  اتباع تتطلب

ــة بــني القائمــة الصــلة إىل تكلمنياملــ مــن  ودعــا، واألمــن التنمي

، التهديـــدات وراء الكامنـــة األســـباب يف ينظـــر أن إىل الــس 
__________ 

 احلالــة، بــاء الفــرع، ينالثــا اجلــزء، الســادس والفصــل ؛املالحظــة

  (و). ١٢

  )٨(  S/PV.5261 ،٦ الصفحة.  

 ٨ والصــفحة املتحــدة)؛ (الواليــات ٧ الصــفحة، نفســه املرجــع  )٩(  

  (رومانيا). ١٥ والصفحة (األرجنتني)؛

  .١٧ الصفحة، نفسه املرجع  )١٠(  

  .١٩ الصفحة، نفسه املرجع  )١١(  
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 وأكــدت .)١٢(اتصــراعال نشــوب منــع خــالل مــن وخاصــة

 اإلقليميـة  املنظمـات  مـع  التعاون توثيق أمهية على الوفود بعض

 افيمـ  أنـه  الصـني  ممثـل  وذكـر  .)١٣(التهديـدات  هذه مع للتعامل
، العـامليني  واألمن السلم على تؤثر اليت الرئيسية باملسائل يتعلق

 وأن الفعلـــي املوقـــف يقـــيم بـــأن للمجلـــس ســـمحي أن ينبغـــي

 نــه ينبغــي أى أور للميثــاق وفقــاً مجــاعي حنــو علــى يتصــرف

  .)١٤(األطراف بتعددية االلتزام خالل من الس سلطةتوطيد 

 سـيما  وال اتصـراع ال نشوب منع مبسألة يتعلق وفيما  

 حتسـني  ضـرورة  عـن  املتحـدة  الواليـات  ممثل أعرب، أفريقيا يف

 نشــر علــى اإلقليميــة دون واملنظمــات األفريقــي االحتــاد قــدرة

ــة موجوداــا ــع والعســكرية املدني  مســلحصــراع  نشــوب” ملن

 الــس صــراحة املــتكلمني بعــض ودعــا. )١٥(أفريقيــا يف “ظـامل 

ــاأفري يف اتصــراعلل خــاص اهتمــام إيــالء إىل ذلــك أن ، )١٦(قي
، حســب رأي أصــبحت أفريقيــا يف اتصــراعال تســوية مســألة

  .  )١٧(عاملياً حتدياً ،اليابان ممثل

ــق ــى تكلمــونامل واتف  خطــريا ديــدا يشــكل اإلرهــاب أن عل

زيــادة  يف مــؤخراً جتلــى الــذي األمــر، العــامليني واألمــن للســلم
ــدد ــة األعمــال ع ــذلك. اإلرهابي ــن ول ــع الضــروري م  للمجتم

__________ 

 والصـفحة  ة)؛املتحـد  ترتانيا (مجهورية ٤ الصفحة، نفسه املرجع  )١٢(  

 (الصـني)؛ ١٠ الصفحة (األرجنتني)؛ ٨ والصفحة (اليونان)؛ ٦

 ١٦ والصـفحة  (رومانيا)؛ ١٤ والصفحة (بنن)؛ ١٣ والصفحة

  (فرنسا). ١٨ والصفحة (الربازيل)؛

 (بــنن)؛ ١٣ والصــفحة (الصــني)؛ ١٠ الصــفحة، نفســه املرجــع  )١٣(  

  (رومانيا). ١٤ والصفحة

  .٩  و ٨ الصفحتان، نفسه املرجع  )١٤(  

  .٧ الصفحة، نفسه املرجع  )١٥(  

 (بـنن)؛  ١٤ الصـفحة  و (الصـني)؛  ١١ الصـفحة ، نفسـه  املرجع  )١٦(  

  (الدامنرك). ٢٠ والصفحة

  .٢١ و ٢٠ الصفحتان، نفسه املرجع  )١٧(  

 هلـذه  وحتقيقـا . اآلفـة  هـذه  ملكافحة جهوده يضاعف أن الدويل

 بــه يضــطلع الــذي املعــزز الــدور املــتكلمني معظــم أيــد، الغايــة

ــع يف املتحــدة واألمــم األمــن جملــس ــه اإلرهــاب من . ومكافحت

 األمـم  مـن  كـل  يتـوىل  أنضـرورة   الروسـي  االحتـاد  ممثل وأكد

ــن وجملــس املتحــدة ــادة األم  باعتبارمهــا اإلرهــاب مكافحــة ري

ــرا” ــة مق ــة جلبه ــ .)١٨(“اإلرهــاب ملكافحــة دولي  بعــض روذكّ

 سـياق  يف اإلنسـان  حقـوق  محايـة  يكفـل  بـأن  الس املتكلمني

  .)١٩(اإلرهاب مكافحة

 ممثـل  دعـا ، الـس  إصـالح  مسألة مبعاجلة يتعلق وفيما  

 مــن ودعــا “والتمثيــل الشــفافية يف العجــز” إــاء إىل الربازيــل

 مقاعـد  تـوفري  خـالل  مـن  “بطريقة عادلـة ” توسيع إجراء أجل

 ودعــا .)٢٠(املنــاطق مجيــع مــن ناميــة لبلــدان دائمــة وغــري دائمــة

 وأكثـــر موســـع جملـــس لتحقيـــق أيضـــاً واليابـــان فرنســـا ممـــثال

  .  )٢١(متثيال
  

يف جلســة جملــس األمــن   الــرئيس عــن صــادر بيــان  

   ٢٠٠٧ الثاين/يناير كانون ٨املعقودة يف  ٥٦١٥

 الثاين/ينـاير  انونكـ  ٨ يف املعقودة، ٥٦١٥ اجللسة يف  

 لقائـه  يف، مـون  - كـي  بـان ، اجلديد العام األمني قال، ٢٠٠٧

 مـــــن طائفـــــة يواجـــــه الـــــدويل اتمـــــع إن، بـــــالس األول

  .  )٢٢(الس مع كثب عن العمل إىل يتطلع وإنه، التحديات
__________ 

  .٥ الصفحة، نفسه املرجع  )١٨(  

 ١٠ والصـــــفحة  (اليونـــــان)؛  ٦ الصـــــفحة ، نفســـــه  ملرجـــــعا  )١٩(  

  (األرجنتني).

  .١٧ و ١٦ لصفحتانا، نفسه املرجع  )٢٠(  

  (اليابان). ٢٠ والصفحة (فرنسا)؛ ١٨ الصفحة، نفسه املرجع  )٢١(  

  )٢٢(  S/PV.5615 ،٢ الصفحة.  
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 أدىل، العــام األمــني بــه أدىل الــذي البيــان أعقــاب ويف  

 باستفاضـة  املتكلمـون  اولتنو .)٢٣(الس أعضاء مجيع ببيانات

، واألمـن  السـالم  تواجه اليت املعقدة والتحديات املتزايد التنوع
 يف واألزمـات ، أفريقيـا  يف سـيما  وال ،املسـلحة  اتصراعال مثل

ــاب، األوســـط الشـــرق ــة، واإلرهـ ــة واجلرميـ ــار، املنظمـ  وانتشـ

 باألســلحة  املشــروع  غــري  واالجتــار، الشــامل  الــدمار  أســلحة

، الـس  تناوهلـا  الـيت  اتصـراع ال بطبيعـة  علقيت وفيما. الصغرية
ــود أشــارت  بــني اتصــراعال مــع التعامــل مــن انتقــال إىل الوف

  .  الداخلية اتصراعال مع التعامل صوب الدول

 مســؤولية الـس  عـاتق  علـى  أن فرنسـا  ممثـل  وأوضـح   

ــتجابة ــة االسـ ــذه بفعاليـ ــديات هلـ ــذا وأن التحـ ــن ال هـ  أن ميكـ

 يواصــل أن الــس علــى أن وذكــر. مجــاعي جبهــد إال يتحقــق

 باإلضـافة ، اإلقليميـة  واملنظمـات  العـام  األمـني  مع تعاونه تعزيز

 اهتمامـا  يـويل  أن وجيـب ، األزمـات  وقـوع  منع على قدرته إىل

 بـه  اضـطلعت  دور وهـو صـراع،  ال بعـد  مـا  فتـرة  إلدارة شديداً

 أن يتوقعـون  إـم  املـتكلمني  بعـض  وقـال . )٢٤(السالم بناء جلنة

 عـن  تصـدر  الـيت  بالنصـائح  الواجـب  النحـو  لـى ع الـس  يأخذ

  .  )٢٥(أفضل بشكل منها يستفيد وأن السالم بناء جلنة

 الـس  تعـاون  ضـرورة  إىل الوفـود  مـن  العديـد  وأشـار   

 األمــم أجهــزة مــن وغريهــا العامــة واألمانــة، العــام األمــني مــع
__________ 

 الفصـــل انظـــر، املناقشـــة مـــن أخـــرى جوانـــب علـــى لالطـــالع  )٢٣(  

 باملـادتني  يتعلـق  فيمـا ، واو الفـرع ، اخلامس اجلزء، عشر احلادي

  امليثاق. من ٤٧  و ٤٦

  )٢٤(  S/PV.5615 ،٣ الصفحة.  

 ١٠ و ٨ والصـــفحتان (إيطاليـــا)؛ ٦ الصـــفحة، نفســـه املرجـــع  )٢٥(  

  (بلجيكا). ١٤ والصفحة املتحدة)؛ واململكة (سلوفاكيا

ــاً الوفـــود دعـــتو .)٢٦(املتحـــدة ــاون توثيـــق إىل أيضـ  مـــع التعـ

  .  )٢٧(اإلقليمية ودون ةاإلقليمي املنظمات

 دور تعزيــز مــن بــد ال أنــه علــى الوفــود معظــم واتفــق  

 اململكــة ممثــل ودعــا. الصـراعات  نشــوب منــع جمــال يف الـس 

ــرار أمهيـــــة إىل اإلشـــــارة معـــــرض يف، املتحـــــدة  ١٦٢٥ القـــ

 أقــوى شــراكة إىل، اتصــراعال نشــوب منــع ملســألة )٢٠٠٥(

 يـــتم أن يـــتعني ،اـــال هـــذا يف العامـــة واألمانـــة الـــس بـــني

 ممثــل وأكــد. )٢٨(القــرار ذلــك تنفيــذ خــالل مــن إليهــا التوصــل

 علـى  قـادرا  يكـون  أن الـس  علـى  جيـب  أنه املتحدة الواليات

 ينــــدلع أن قبــــل عليهــــا والــــرد اجلديــــدة التهديــــدات حتديــــد

  .  )٢٩(صراعال

 مواجهـــة ميكـــن ال أنـــه علـــى أيضـــا الوفـــود واتفقـــت  

ــدات ــدة التهدي ــة إال اجلدي ــام بطريق ــع جمــاالت تغطــي لةش  من

ــاء، اتصــراعال نشــوب ــظ، الســالم وبن  وإدارة، الســالم وحف

 عنـد ، الـس  علـى  يـتعني  أنه يعين مماصراع، ال بعد ما حاالت

 التـــرابط االعتبـــار يف يأخـــذ أن، جديـــدة لتحـــديات التصـــدي
__________ 

 ٩ و ٨ والصــــفحتان (قطــــر)؛ ٤ الصــــفحة، نفســــه املرجــــع  )٢٦(  

 ١٦ والصــفحة (بلجيكــا)؛ ١٣ والصــفحة املتحــدة)؛ (اململكــة

 ٢٣ والصـــفحة (بنمـــا)؛ ٢٢ والصـــفحة املتحـــدة)؛ (الواليـــات

  الروسي). (االحتاد ٢٦ والصفحة (الصني)؛

 (سـلوفاكيا)؛  ٨ والصـفحة  (إيطاليا)؛ ٦ الصفحة، نفسه املرجع  )٢٧(  

ــفحة ــة ٩ والصــ ــدة)؛ (اململكــ ــفحة املتحــ ــا)؛ ١٣ والصــ  (غانــ

ــفحة ــا)؛ ١٤ والصـــ ــفحة (بلجيكـــ ــيا)؛ ٢٠ والصـــ  (إندونيســـ

 (بنمــــا)؛ ٢٣ والصــــفحة أفريقيــــا)؛ (جنــــوب ٢١ والصــــفحة

 ٢٧ والصـفحة  (بـريو)؛  ٢٦ والصفحة )؛(الصني ٢٤ والصفحة

  الروسي). (االحتاد

  .١٠  و ٩ الصفحتان، نفسه املرجع  )٢٨(  

  .١٧ و ١٦ الصفحتان، نفسه املرجع  )٢٩(  
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 ممثـل  وذكـر  .)٣٠(اإلنسـان  وحقـوق  والتنميـة  السالم بني القائم

 الفقــر مســألتا تتــرك أن جيــبو بــل ينبغــي أنــه أفريقيــا جنــوب

، الصــلة ذات بالواليــة ومكلــف متثــيالً أوســع جلهــاز والتخلــف
 ميكـــن ال أنــه  أيضـــا بنمــا  ممثـــل وذكــر  .)٣١(للمجلـــس ولــيس 

 األخطـار  مجيـع  يف مباشـرة  ينظر أن، له ينبغي ال أو، للمجلس

 بـل ، ميكنها املتحدة األمم داخل أخرى هيئات فهناك. احملتملة

  .  )٣٢(األخطار تلك إىل التصدي يف تسهم أن، أيضا هلا ينبغي

 جيــب اجلــزاءات أن جديـد  مــن إندونيسـيا  ممثــل وأكـد   

ــة إال تســـتخدم أال  واضـــح زمـــين جبـــدول - أخـــرية كمحاولـ

 للخـروج  طريقـا  تتضـمن  أن وجيـب  - للقيـاس  وقابل وشفاف

ــة ــماح بغيـــ ــالعودة الســـ ــراءات تطبيـــــق إىل بـــ ــوية إجـــ  التســـ

ــ جنــوب ممثــل وأكــد .)٣٣(الســلمية  جلــأ قــد الــس أن اأفريقي

، واليتــه نطــاق خــارج تقــع مســائل تنــاول إىل متزايــدة بصــفة
 مسـائل  مـع  للتعامل كمظلة امليثاق من السابع الفصل إىل وجلأ

 مـع ، الـدوليني  واألمـن  للسـالم  ديـدا  بالضـرورة  تشكل ال قد

 إىل ودعـا . امليثـاق  مـن  بديلـة  أحكامـا  خيتـار  أن ميكـن  كان أنه

 بنمـا  وفـد  وذكّـر  .)٣٤(أخـري  كمـالذ  ابعالسـ  الفصل إىل اللجوء

 باسـتنفاد  االلتـزام  الـس  علـى  فـرض ي امليثـاق  بأن أيضاًالدول 

، الســادس الفصــل يف يــرد حســبما آليــات مــن يتيحــه مــا كــل
 املشـار  اإلقليميـة  املنظمـات  مـع  يتعـاون  أن الـس  إىل طلبيو

__________ 

 (اململكـــة ١٠ والصـــفحة (قطـــر)؛ ٥ الصـــفحة، نفســـه املرجـــع  )٣٠(  

ــا)؛ ١١ والصــفحة املتحــدة)؛ ــو)؛ ١٦ والصــفحة (غان  (الكونغ

  (بريو). ٢٤ لصفحةوا أفريقيا)؛ (جنوب ٢١ والصفحة

  .٢٠ الصفحة، نفسه املرجع  )٣١(  

  .٢٢ الصفحة، نفسه املرجع  )٣٢(  

  .١٩ الصفحة، نفسه املرجع  )٣٣(  

  .٢١ الصفحة، نفسه املرجع  )٣٤(  

 أو، جــزاءات فــرض يف ينظــر أن قبــل، الثــامن الفصــل يف إليهــا

  .  )٣٥(السابع الفصل يف عليهما املنصوص، القوة استخدام

ــل ودعــا   ــات مــنح إىل املتحــدة اململكــة ممث ــر والي  أكث

 بلوغهـا  يـتعني  أهداف حتديد مع ،السالم حفظ لبعثات تركيزاً

 السـالم  حفـظ  بعثـات  تشـكل  أن واقتـرح ، معينة زمنية أطر يف

ــاء أوســع اســتراتيجية مــن جــزءا  إحــراز تســتهدف الســالم لبن

 وتفاديـاً . البعثـات  تلـك  إىل احلاجـة  تنتفـي  كيمـا  لـالزم ا التقدم

، الطبيعـي  املشـهد  مـن  جـزءا  السـالم  حفـظ  بعثـات  تصبح ألن
 علـى  التركيـز  تعنييـ ، حالـه  علـى  القـائم  الوضـع  ببقـاء  وتسمح

 ممثـل  وحذر .)٣٦(األساسية القضايا تسوية إىل يرمي متسق ج

، مالسـال  حفـظ  لعمليـات  العشوائي االنتشار خطر من بلجيكا
ــاً ــه مبينـ ــن ال أنـ ــل ميكـ ــاالت حـ ــات حـ ــا األزمـ ــذه مجيعهـ  ـ

ــة ــا .)٣٧(الطريق ــل ودع ــات ممث ــة املتحــدة الوالي  إشــراف لكفال

ــاف ــى كـ ــات علـ ــظ عمليـ ــالم حفـ ــا السـ ــة إدارة وإدارـ  فعالـ

  .  )٣٨(األخرى املتحدة األمم هيئات مع بالتعاون

 مجلـــة ويف، )٣٩(الـــس باســـم ببيـــان الـــرئيس وأدىل  
  :  يف البيان أنه الس أورده  ما

ــة مركــزة         ــب وبطريق ــام عــن كث ــع األمــني الع ــزم بالعمــل م الت
  وذات منحى عملي؛

وكــرر تعهــد بــدعم مقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة؛  و  
والسـالمة   ،والسـيادة الوطنيـة  يف السـيادة،  التزامه مببـادئ املسـاواة    تأكيد

 حلاجـة إىل كـذلك ا اإلقليمية واالستقالل السياسي جلميع الدول، وأكـد  
  احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛

__________ 

  .٢٢ الصفحة، نفسه املرجع  )٣٥(  

  )٣٦(  S/PV.5615 ،١٠  و ٩ الصفحتان.  

  .١٤ و ١٣ الصفحتان، نفسه املرجع  )٣٧(  

  .١٧ و ١٦ نالصفحتا، نفسه املرجع  )٣٨(  

  )٣٩(  S/PRST/2007/1.  
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وأكد من جديـد التزامـه مبعاجلـة مجيـع أنـواع التهديـدات الـيت          
تواجه السالم واألمـن الـدوليني مبـا يف ذلـك الصـراع املسـلح واإلرهـاب        

    ؛وانتشار أسلحة الدمار الشامل

واعترف بالدور األساسي الذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يف       
ــود  ــة     اجلهـ ــى أهبـ ــه علـ ــن أنـ ــاب وأعلـ ــة اإلرهـ ــة ملكافحـ ــة املبذولـ العامليـ

االســــتعداد ألداء دوره يف تنفيــــذ اســــتراتيجية األمــــم املتحــــدة العامليــــة 
  ملكافحة اإلرهاب؛

أكد من جديد تصميمه على اختـاذ إجـراءات مالئمـة وفعالـة     و  
ملواجهة أي ديد للسالم واألمـن الـدوليني يـنجم عـن انتشـار األسـلحة       

  ة والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا؛النووي

أكــد ضــرورة النــهوض بقــدرة األمــم املتحــدة علــى تقيــيم        و  
حــاالت الصــراع، وضــرورة تــوخي الفعاليــة يف ختطــيط وإدارة عمليــات  

  األمم املتحدة حلفظ السالم؛

ــظ    و   ــات حفـ ــز يف إدارة بعثـ ــام أن يركـ ــني العـ ــب إىل األمـ طلـ
ى اخلطـوات الـيت يلـزم اختاذهـا لتحقيـق      السالم وتقدمي التقـارير عنـها علـ   

  أهداف البعثة؛

أمهية بناء السالم بعد انتهاء الصراع مـن أجـل مسـاعدة     وأكد  
ــدان اخلارجــة مــن الصــراع علــى إرســاء األســاس لتحقيــق الســالم         البل

  والتنمية املستدامني؛  

أكـد مــن جديــد التزامـه بالعمــل يف شــراكة مـع األمــني العــام    و  
ريهـا مـن أجهـزة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة        واألمانة العامـة وغ 

ودون اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، ومـع الـدول غـري    
يف ذلـك الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة       األعضاء يف جملس األمن مبـا 

الــيت هــي أطــراف يف أحــد الصــراعات، ومــع البلــدان املســامهة بقــوات،   
ــا   ــل وغريه ــن أصــحاب املصــلحة ســعيا وراء اهلــدف    وجهــات التموي م

  املشترك املتمثل يف صون السالم واألمن الدوليني.

    
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة  - ٥٤

  يرلندا الشمالية لدى األمم املتحدةأللمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  
  اإلجراءات التمهيدية  

 ٢٠٠٧ نيســــــــــــان/أبريل ١٧ يف ملــــــــــــداوالتا  

  )٥٦٦٣  (اجللسة

ــودة ،٥٦٦٣ اجللســة يف   ــوم املعق ــل/نيســان ١٧ ي  أبري

 املعنــون البنــد أعمالــه جــدول يف األمــن جملــس أدرج ،٢٠٠٧

ــيس إىل موجهــة ٢٠٠٧ نيســان/أبريل ٥ مؤرخــة رســالة”  رئ

ــن جملــس ــن األم ــل م ــدائم املمث ــا املتحــدة للمملكــة ال  لربيطاني

 إىل وإضـافة  .“املتحـدة  األمـم  لـدى  الشـمالية  دايرلنأو العظمى

ــس، أعضــاء ــات أدىل ال ــثال ٤٠ ببيان ــس واســتمع .)١(مم  ال

  العام. األمني به أدىل بيان إىل أيضا
__________ 

ــات ممثلــو األرجنــتني    )١(    وأملانيــا ،وإســرائيل ،وأســتراليا ،أدىل ببيان

ــا ،)األورويب االحتــاد باســم( ــابوا ،يســلنداأو ،وأوكراني ــا وب  غيني

 للـــدول اهلـــادئ احملـــيط منطقـــة جـــزر منتـــدى باســـم( اجلديـــدة

 ٧٧ ـالــ جمموعــة( باســم( وباكســتان ،)الناميــة الصــغرية اجلزريــة

 

 إىل الـس  انتبـاه  املتحـدة)  (اململكة الرئيسة ووجهت  

ــة رســـالة ــان/أبريل ٥ مؤرخـ ــدائم املمثـــل مـــن ٢٠٠٧ نيسـ  الـ

 قيـد  البنـد  حـول  مفاهيميـة  ورقـة  ا حييل ،)٢(املتحدة للمملكة

 رســـالة إىل أيضـــا الــس  انتبـــاه الرئيســة  ووجهـــت املناقشــة. 
__________ 

 وبوليفيـا  ،وبـنغالديش  ،بادوسوبر ،والربازيل ،وباالو ،)والصني

 وجـزر  ،سـليمان  وجـزر  ،وتوفـالو  )،القوميات املتعددة - دولة(

ــر ــزر ،القمــ ــال وجــ ــة ،مارشــ ــا ومجهوريــ ــدامنرك ،كوريــ  ،والــ
ــنغافورة ــودان ،وسـ ــم( والسـ ــة باسـ ــدول جمموعـ ــة الـ  )،األفريقيـ

ــر ــبني ،والصـــــني ا،وسويســـ ــال ،والفلـــ ــةمجه( وفرتويـــ  – وريـــ

 عـدم  حركـة  باسم( وكوباا، ندوك ي،فريد وكابو )،البوليفارية

ــاز  ك،واملكســي ر،ومصــ ن،وليختنشــتاي ا،وكوســتاريك )،االحني

 )،املوحــدة – واليــات( وميكرونيزيــا س،وموريشــيو ف،وملــدي

  .واليابان ا،وهولند د،واهلن ا،ونيوزيلند ج،والنروي ا،وناميبي

  )٢(  S/2007/186.  واملناخ  الطاقة واألمن”عنونة مفاهيمية مورقة“.  
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ــا ممثـــل مـــن ٢٠٠٧ نيســـان/أبريل ١٢ مؤرخـــة  وإىل ،)٣(كوبـ

  .)٤(باكستان من ٢٠٠٧ نيسان/أبريل ١٦ مؤرخة رسالة

 أنــه علــى االفتتاحيــة مالحظاــا يف الرئيســة وشــددت  

 علـى  السـلبية  املنـاخ  تغري آثار يدرك أن الدويل للمجتمع ينبغي

 التعــدي لــيس املناقشــة هــذه مــن املقصــود أن وأكــدت األمــن.

 وأن املتحــدة، األمــم هيئـات  مــن أخــرى هيئـة  أيــة ســلطة علـى 

 حتتـاج  اهليئـات  تلـك  مجيع يف تتخذ اليت واإلجراءات القرارات

  .)٥(املطروحة للمسائل ممكن فهم أكمل إىل

ــر   ــام األمــني وذكّ ــأن الع ــدان وبالشــع ب ــازع والبل  تتن

 إىل جلـأت  مـا  وكـثريا  البشرية، تاريخ فجر منذ الطبيعية املوارد

ــيلة احلــرب ــازة كوس ــر حلي ــة ةوالث ــاء مصــادر أو احليواني  أو امل

 تغـري  إن وقال األساسية، السلع من غريها أو الذهب أو النفط

ــاخ ــع املن ــب أن ميكــن املتوق ــه تترت ــيس علي ــط ل ــار فق ــة آث  بيئي

 الســالم علــى آثــار أيضــا وإمنــا خطــرية صــاديةواقت واجتماعيــة

 طويــل عامليــة اســتجابة” إىل دعــا ذلــك، علــى وبنــاء واألمــن.

  .)٦(املناخ تغري مع التعامل يف “األجل

 تغــري بــأن عمومــا املتكلمــون ســلّم املناقشــة، وخــالل  

 ودعـــا العـــاملي، الصـــعيد علـــى خطـــرية حتـــديات ميثـــل املنـــاخ
__________ 

  )٣(  S/2007/203      أعرب ممثل كوبـا، بصـفته الـرئيس بالنيابـة حلركـة .
اسـتمرار وتزايـد   ’’عن خماوفـه مـن   ، عدم االحنياز، يف مجلة أمور

تعدي جملس األمن على مهام وسلطات اجلمعية العامـة والـس   
ولـه  االقتصادي واالجتماعي وغريمها من اهليئـات مـن خـالل تنا   

  ‘‘.قضايا تندرج تقليديا يف جمال اختصاص تلك اهليئات

  )٤(  S/2007/211     ــل باكســتان، بوصــفه . يف هــذه الرســالة، ذكــر ممث
ـــ  ــيس جمموعــة ال ــة    ٧٧ رئ ــة أمــور، أن اموع والصــني، يف مجل

م النظــــر يف مســـألة الطاقــــة يف  أنــــه مـــن غــــري املالئـــ  ’’تشـــعر  
  ‘‘.األمن  جملس

  )٥(  S/PV.5663 ٣و  ٢، الصفحتان.  

  .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

 بطريقـة  املشـكلة  هلذه تصديال يف الدويل التعاون إىل معظمهم

 ضـــرورة إىل املـــتكلمني مـــن العديـــد وأشـــار ووقائيـــة. شـــاملة

 االقتصــادي النمــو علــى للحفــاظ الطاقــة تســخري بــني املوازنــة

 الوقــود اســتهالك مــن واحلــد البيئــة محايــة إىل احلاجــة وبــني

  األحفوري.

 التـأثريات  عن حديثهم يف املتكلمني من العديد وأشار  

 تفــاقم إىل الــدويل األمــن علــى املنــاخ لــتغري لــةاحملتم الســلبية

 نقـــص وانتشـــار األمـــراض، وتفشـــي والفيضـــانات، اجلفـــاف

 اهلجــرة. معــدالت وارتفــاع الســكان وتشــرد وامليــاه، األغذيــة

ــدد ــد وشـ ــن العديـ ــثلني مـ ــى املمـ ــاع أن علـ ــع االرتفـ  يف املتوقـ
 الــدول بقــاء علــى وشــيكا خطــرا ميثــل البحــر ســطح مســتوى

 أن ولـوحظ  املنخفضة. واملناطق الدول النامية الصغرية اجلزرية

 تكـافح  الـيت  والشـعوب  البلـدان  ـدد  املناخ تغري تأثريات أسوأ

 يف نسـبة  بأقـل  تسـهم  والـيت  املسـتدامة،  التنميـة  حتقيق أجل من
  الكربون. انبعاثات

 املنـاخ،  تغـري  بـني  ربطهم يف كثريون متحدثون وشدد  

 الـس  عـاتق  علـى  تقـع  الـيت  املسـؤولية  على واألمن، والطاقة،

 الـيت  اجلديـدة  األخطار أحد تشكل ألا املسألة، هذه يف لينظر

 يف أملـهم  عـن  وأعربـوا  العـامل.  يف واألمـن  الـدويل  السالم دد
 وعلـى  التحـديات  ـذه  الـوعي  زيـادة  علـى  املناقشـة  تساعد أن

  هلا. للتصدي سريعة إجراءات اختاذ

 ال التقليديـة  ةاألمنيـ  السياسات أن بلجيكا ممثل ورأى  
 جتاوزهـــا تقييمـــات إىل األحيــان  مـــن الكــثري  يف تســـتند تــزال 

 إىل توجههـا  مـن  أكثـر  األزمات إدارة إىل موجهة وأا الزمن،

 الــيت األمنيــة السياســات أن علــى أيضــا وشــدد حــدوثها. منــع
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 أقـل ” متزايـد  بشـكل  تبـدو  الوطنيـة  السـيادة  من حصرا تنطلق

  .)٧(“الواقع ملتطلبات مالءمة

 يغيـر ” املنـاخ  تغـري  أن املتحـدة  اململكـة  ممثلـة  ذكرتو  

ــار إىل وأشــارت .“لألمــن تصــورنا طريقــة ــة اآلث ــتغري احملتمل  ل

ــاخ، ــها املن ــادة ومن ــة واجلفــاف واألمــراض الفيضــانات زي  وقل

 يسـبق  مل نطـاق  علـى  هجـرة  مـن  ذلك عن ينتج وما احملاصيل،

 تغـري  نأ إىل وخلصـت  املوارد، على املنافسة واحتدام مثيل، له

  .)٨(“األمين األعمال جدول صميم يف” أصبح املناخ

 كـل  ذلـك  يف ووافقـه  اجلديـدة،  غينيـا  بابوا ممثل وقال  

 ينبغـي  إنـه  مارشـال،  وجـزر  سـليمان،  وجزر توفالو، ممثلي من

 علـى  البيئـي  واألمـن  املنـاخ  تغري مسألة على يبقي أن للمجلس

 جملـس  أن إىل وأشـار  الـدائم.  االسـتعراض  وقيد أعماله جدول

 أن علـى  وشـدد  احلمايـة،  مسـؤولية  قبال العامة واجلمعية األمن

 تغــري بســبب وســكاا الصــغرية اجلــزر تواجههــا الــيت األخطــار

 والشـعوب  األمم تواجهها اليت تلك عن خطورة تقل ال املناخ

 ستتســبب  املنــاخ تغــري فآثــار والقنابــل. املــدافع ــددها الــيت

 والكراهيـة  االخـتالل  من كبري قدر حدوث يف املرجح حسب

ــراب،و ــا االغتـ ــا متامـ ــة يف أو حـــرب أي يف حيـــدث مثلمـ  أزمـ

 يكفـــل أن الـــس علـــى يـــتعني أنـــه علـــى وأضـــاف الجـــئني.

 تغـــري علـــى املترتبـــة اآلثــار  معاجلـــة يف البلـــدان مجيـــع مســامهة 

  .)٩(املناخ
__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  

  .٢٤و  ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٨(  

(بــابوا غينيــا اجلديــدة)؛    ٣٧-٣٣املرجــع الســابق، الصــفحات    )٩(  
ــالو)؛  ١١-٩الصــفحات  S/PV.5663 (Resumption 1) و (توف

ــفحات  ــفحتان   ١٧-١٥والصـ ــليمان)؛ والصـ ــزر سـ و  ٢١(جـ
  (جزر مارشال). ٢٢

 إسـرائيل  ممثـل  صـوت  إىل صـوا  أملانيـا  ممثلـة  وضمت  

 واألمـن،  املنـاخ  تغـري  بـني  صـلة ال علـى  أخرى ألمثلة سردها يف

 ميكـن  اخلصـبة  واألراضي واألغذية املياه ندرة أن إىل وأشارت

 أيضـا  مقتنعـة  إـا  وقالـت  .“الصـراعات  تأجيج” يف تسهم أن

 مـن  للتخفيف الوقائية الدبلوماسية من شامل إطار إىل باحلاجة

  .)١٠(املتوقعة املناخ تغري آثار أسوأ

 الـدويل  اتمـع  قيـام  إىل املاسة باحلاجة االعتراف ومع  

ــار مبعاجلــة ــري آث ــاخ تغ ــة، واســتهالك املن ــدد رأى الطاق ــن ع  م

 املسـألة.  هـذه  ملناقشة املناسب احملفل ليس الس أن املتكلمني

 مرتبطتـــان مســـألتان املنـــاخ وتغـــري الطاقـــة أن علـــى وشـــددوا

ــة بقضــايا ــد ولــيس التنمي ــدوليني، واألمــن الســلم بتهدي  وأن ال

 ومسـؤوليات  أدوار علـى  يتعـدى  املناقشة، هذه بفتحه الس،

 أملـهم  عـن  وأعربـوا  املتحـدة.  األمـم  يف رئيسـية  أخـرى  هيئات

 واليـة  أو سـلطة  تقـوض  وأالّ سـابقة  املناقشـة  هـذه  ختلق أالّ يف

 ورأى صــــلة. ذات قائمــــة صــــكوك أو عمليــــات أو هيئــــات

 خاملنـا  تغيـر  بشـأن  اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية أن املتكلمون
ــتغري املرتبطــة املخــاطر يف للنظــر املناســب احملفــل هــي ــاخ ب  املن

 إن الصــني ممثــل وقــال .)١١(آلثــاره التصــدي إجــراءات وباختــاذ
__________ 

  )١٠(  S/PV.5663 أملانيــا، بالنيابــة عــن االحتــاد   ٢٦-٢٤، الصــفحات)
 ٤٢، الصـــفحتان S/PV.5663 (Resumption 1)األورويب)؛ و 

  (إسرائيل). ٤٣ و

  )١١(  S/PV.5663١٥(قطـــــر)، الصـــــفحتان  ١٢-١٠فحات ، الصـــــ 
  ندونيســـــيا)، الصـــــفحات إ( ١٨(الصـــــني)، الصـــــحفة  ١٦ و

(االحتــاد الروســي)،  ٢١يقيــا)، الصــفحة (جنــوب أفر ٢١-١٩
ــة الـــ    ٣١و  ٣٠الصــفحتان  ــة عــن جمموع  ٧٧ (باكســتان، نياب

(ناميبيـــــــــــــــا)؛  ٤١و  ٤٠والصـــــــــــــــني)، الصـــــــــــــــفحتان 
S/PV.5663 (Resumption 1) ١٣-١١، الصـــــــــــــــــــــــــــفحات 

(مجهوريـــــة فرتويـــــال   ١٤و  ١٣(بـــــنغالديش)، الصـــــحفتان  
 ٢٩)، الصـــفحتان اهلنـــد( ٢٩-٢٧ات البوليفاريـــة)، الصـــفح 

  (كوبا). ٣٠ و
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 الـدول  بـني  اجلاريـة  املناقشـة  يفيد لن املسألة هلذه الس تناول

ــاء، ــس ألن األعضــ ــر الــ ــربة إىل يفتقــ ــة اخلــ ــة الفنيــ  الالزمــ

 تسـفر  االّ يف أملـه  عـن  اأفريقيـ  جنوب ممثل وأعرب .)١٢(لذلك

 أو املنـاخ  مسـألة  رفـع  عـن  األحوال من حال أي يف املناقشات

ــدا جيعلــها مســتوى إىل البيئــة  الــس، أعمــال جــدول علــى بن

 غـري  املؤسسـات  بـني  التــنازع  إن” إن قـائال  فرنسـا  ممثل وعلق

  .)١٣(نواجهه الذي اخلطر حلجم نظرا “الئق

 املنـاخ،  تغـري  لةمسأ تناول ووسائل بسبل يتعلق وفيما  

 الـــدول لكـــل ينبغـــي أنـــه علـــى املتحـــدثني مـــن العديـــد شـــدد

ــاء ــي أن األعضـ ــا تفـ ــب بالتزاماـ ــول مبوجـ ــو. بروتوكـ  كيوتـ

 الطاقـة  واسـتخدام  تطـوير  دعـم  إىل احلاجة على أيضا وشددوا

 إىل احلاجــة عــن فضــال الغــازات، انبعــاث مــن واحلــد النظيفــة

 مـن  عدد ودعا يعية.الطب الكوارث حتدثها اليت األضرار تفادي

 البحـــث أنشـــطة يف التعـــاون إىل الـــدويل اتمـــع املـــتكلمني

  والبديلة. املتجددة الطاقة موارد جمال يف والتطوير

 املشــكلة، هــذه ملعاجلــة احملــددة بالتــدابري يتعلــق وفيمــا  

 املقبلـة  عشرة اخلامسة الدورة لعقد كبرية أمهية املتكلمون أوىل

 األطـراف  ملـؤمتر  عشرة الثالثة والدورة املستدامة، التنمية للجنة
__________ 

  )١٢(  S/PV.5663 ١٦و  ١٥، الصفحتان.  

  .١٥و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣(  

 سويسـرا  ممثـل  ودعـا  املنـاخ.  بتغري املتعلقة اإلطارية االتفاقية يف

ــع ــات مجي ــة اجله ــدورة يف املشــاركة إىل املعني ــرب األوىل ال  للمن

 يف جنيـف  يف عقـده  املقـرر  الكـوارث،  خماطر من للحد العاملي
 الرفيـــع احلـــدث ذلـــك تنظـــيم مـــن والقصـــد يونيـــه./حزيـــران

 السـبل  يف والنظـر  الكوارث مبخاطر الوعي تعميق هو املستوى

ــة بإعطائهــا الكفيلــة والوســائل  أعمــال جــدول يف أعلــى مكان

  .)١٤(الدولية السياسة

ــا حــني ويف   ــل دع ــا ممث ــة إنشــاء إىل إيطالي ــة منظم  بيئي

 علـى  العـام  األمـني  هولنـدا  ممثـل  حـث  ،)١٥(املتحدة لألمم تابعة

 بتغيــــر املرتبطـــــة األزمــــات حــاالت إىل األمــن جملــس تنبيــه

 مـن  العامـة  اجلمعيـة  تطلـب  أن اليابـان  ممثـل  واقترح .)١٦(املناخ

ــام األمــني ــل الع ــر بإصــدار التعجي  بشــأن التوصــيات عــن تقري

 نفسـها  ككـل،  املتحـدة،  األمـم  منظومة ا تنظم طريقة أفضل

 وأكــد أكــرب. بفعاليــة املنــاخ تغــري معاجلــة علــى قــدرا لتعزيــز

 غــازات انبعاثــات علــى للســيطرة القصــوى األمهيــة علــى أيضــا

  .)١٧(كيوتو بعد ما ملرحلة فعال عمل إطار وإقامة الدفيئة،
__________ 

  .٣٣-٣١املرجع نفسه، الصفحات   )١٤(  

  .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٥(  

  .٢٨-٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٦(  

  .٣٩-٣٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٧(  
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  األمن جملس بعثة - ٥٥

  
  نظرة عامة  

ــل   ــالل الـــس أكمـ ــرة خـ ــد الفتـ ــتعراض قيـ  ١٠االسـ

 املعنـون  البنـد  إطـار  يف عقـدت  جلسة ٢٠ يف نوقشت بعثات،

 بلـدان  عدة البعثات تلك وجهة ومشلت .“األمن جملس بعثة”

ــة ــافة ،)١(أفريقيـــ ــتان، إىل إضـــ ــو أفغانســـ ــيت، -ر وتيمـــ  ليشـــ

 بعثـة  أدـا  لزيـارة  وجهـة  أول كانـت  الـيت  وهـاييت  وكوسوفو،

ــن جملــس ــة أمريكــا إىل األم ــة الالتيني  الكــارييب. البحــر ومنطق

 الـيت  أفريقيـا  وسـط  إىل لبعثتـه  متابعة جلسة أيضا الس وعقد

ــه  ١٦ إىل ٧ مــن بــني جــرت  هــذه ويف .٢٠٠٣حزيران/يوني

ــاوين حتــت واالجتماعــات التقــارير تنــاقش الوثيقــة،  حتمــل عن

 ويتضــمن الــزمين. بالترتيــب تــرد الــيت املعنيــة البعثــات أمســاء

 ذلــك يف مبــا البعثــات، مجيــع الفــرع هــذا ايــة يف يــرد جــدول

  بشأا. عقدت اليت واالجتماعات وتكوينها، وجهاا،
  

إىل  ٧ة املوفــدة إىل وســط أفريقيــا،   متابعــة البعثــ   - ١
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٦

 شـــــباط/فرباير ١٧ يف املعقـــــودة ٤٩١١ اجللســـــة يف  

 املرحلـي  التقرير أعماله جدول يف ناألم جملس أدرج ،٢٠٠٤

ــة أعــدا الــيت التوصــيات عــن العــام لألمــني  األمــن جملــس بعث

 دمهاقـ  إحاطـة  إىل الس واستمع .)٢(أفريقيا وسط إىل املوفدة

 ـا  أدىل بيانات إىل مث السياسية، للشؤون املساعد العام األمني

 االحتـاد  عن (بالنيابة يرلنداأ من كل وممثلو الس أعضاء مجيع
__________ 

 ترتانيـــا هوريـــةومج ،وتشـــاد ،وبورونـــدي ،وأوغنـــدا ا،إثيوبيـــ  )١(  

 ،والسـودان  ،وروانـدا  ،الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهورية ،املتحدة
 ،ديفـوار  وكـوت  ،بيسـاو  - وغينيـا  ،وغينيـا  ،وغانا ،وسرياليون

  .ونيجرييا ،وليربيا

  )٢(  S/2004/52.  

ــدي، )،األورويب ــة وبورونـــ ــة واجلمهوريـــ ــورية، العربيـــ  الســـ

  .)٣(واليابان ومصر، ورواندا،

 أحــرز كـبريا  تقـدما  أن املســاعد العـام  األمـني  والحـظ   

 الكونغــو ومجهوريــة بورونــدي مــن كــل يف الســالم ليــةعم يف

 يف املنطقـــة إىل املوفـــدة األمـــن جملـــس بعثـــة منـــذ الدميقراطيـــة
ــران ــه/حزيـ ــار .٢٠٠٣ يونيـ ــدم إىل وأشـ ــرز التقـ ــة يف احملـ  إقامـ

 وإىل الدميقراطيـــة، الكونغـــو مجهوريـــة يف االنتقاليـــة احلكومـــة

 ضـال ف بورونـدي،  يف النـار  إلطـالق  شـامل  لوقـف  اتفـاق  إبرام

 الـبحريات  منطقـة  بشـأن  دويل مؤمتر عقد حنو احملرز التقدم عن

ــون ورحــب .)٤(الكــربى ــدم املتكلم ــدي يف احملــرز بالتق  بورون

 مـا  أنـه  علـى  شـددوا  ولكنـهم  الدميقراطيـة،  الكونغو ومجهورية

 الـيت  املكاسـب  لترسـيخ  بـه  القيـام  ينبغـي  كبري عمل هناك يزال

    السالم. عملية يف حتققت
  
ــة  - ٢ ــا،    البعثـــ ــرب أفريقيـــ ــدة إىل غـــ إىل  ٢٠املوفـــ

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه   ٢٩

 ممثـل  بقيـادة  أفريقيـا  غـرب  إىل األمـن  جملس بعثة أدت  

 زيـارة  ٢٠٠٤ حزيران/يونيـه  ٢٩ إىل ٢٠ مـن  املتحدة اململكة

ــدان ســبعة إىل ــة والتقــت .)٥(بل ــة باجلهــات البعث ــة املعني  الوطني
__________ 

ــا ا،يرلنــدا باســم االحتــاد األورويب وإســتوني أتكلــم ممثــل   )٣(    ،وألباني
 واجلمهوريـة  ،وبولنـدا  ،واهلرسـك  والبوسنة ،وبلغاريا ،يسلنداأو

 ،ورومانيـا  ،سـابقا  اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهوريـة  ،التشـيكية 
 ،وقـــربص ،األســـود واجلبـــل وصـــربيا ،وســـلوفينيا ،وســـلوفاكيا

ــا ــا ،وكرواتي ــا ،والتفي ــرويج ،ومالطــة ،وليتواني ــا، ،والن  وهنغاري

  .وتركيا

  )٤(  S/PV.4911 ٤-٢، الصفحات.  

 ،ديفــوار وكــوت ،بيســاو - وغينيــا ،غينيــاو ،وغانــا ن،ســرياليو  )٥(  
 بيســاو - غينيــا إىل البعثــة زيــارة وكانــت. ونيجرييــا ،وليربيــا

 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 التنفيـــذي واألمـــني الـــرئيس فـــيهم مبـــن الرئيســـية، واإلقليميـــة

ــدول االقتصــادية للجماعــة ــا، غــرب ل ــدول ورؤســاء أفريقي  ال

 وغينيـــا، ديفـــوار، كـــوت يف املســـؤولني وكبـــار واحلكومـــات

 وممثلـــي وســـرياليون، ونيجرييـــا، وليبرييـــا، ،بيســـاو - وغينيـــا

    احلكومية. غري واملنظمات املدين اتمع

 ومجـاعي  إقليمـي  ج اتباع أمهية على البعثة وشددت  

 أفريقيــا، غــرب يف مســتدام بشــكل والتنميــة الســالم قيــقحت يف

ــة أعمـــال علـــى وأثنـــت ــراعات نشـــوب منـــع يف اجلماعـ  الصـ

 أيضـا  البعثـة  وأفـادت  املنطقـة.  يف السـالم  وبناء السالم وحفظ

 كـوت  يف األطراف التزامات برصد األمن جملس قيام بضرورة

 نكسـة  شـهد  الـذي  ماركوسـي  -س لينـا  اتفـاق  بتنفيـذ  ديفوار

 حنـو  الصـحيح  املسـار  علـى  ليربيـا  وجـدت  إا وقالت ة.خطري

 بـالرغم  ،٢٠٠٥ عـام  يف وشفافة ونزيهة حرة انتخابات إجراء

 األولويـة  أن البعثة ورأت تواجهها. اليت الكبرية التحديات من

 الكاملـة  املسؤولية لتويل االستعداد يف تتمثل لسرياليون العاجلة

 بيسـاو  - غينيـا  يف حملرزا الكبري التقدم إىل وأشارت أمنها. عن

 يف وقـع  الـذي  االنقـالب  منـذ  الرشـيد  واحلكـم  الدميقراطية حنو
  .)٦(٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول

  
متوز/يوليـه   ١٦يونيه و /حزيران ٣٠املداوالت يف   

  )٥٠٠٥و  ٥٠٠٠(اجللستان  ٢٠٠٤
  

ــة يف   ــه ٣٠ يف املعقــــودة ٥٠٠٠ اجللســ  حزيران/يونيــ

 املعنــون البنــد أعمالــه جــدول يف األمــن جملــس أدرج ،٢٠٠٤

 غـرب  إىل املوفـدة  األمن جملس بعثة رئيس من مقدمة إحاطة”

 يف املتحـــدة، اململكـــة ممثـــل البعثـــة، رئـــيس وذكـــر .“أفريقيـــا
__________ 

ــع باالشــتراك ــق م ــين املخصــص االستشــاري الفري ــا املع  - بغيني

 وجمموعـــة واالقتصـــادي االجتمـــاعي للمجلـــس التـــابع بيســـاو،

  .بيساو - غينيا أصدقاء

  ).S/2004/525انظر تقرير البعثة (  )٦(  

 ةاسـتراتيجي  حتديـد  يف تتمثـل  كانت البعثة أهداف أن إحاطته،
 لـدول  االقتصـادية  اجلماعـة  تبـذهلا  الـيت  اجلهود لدعم متماسكة

 األمـم  بعثـات  بـني  القـائم  التعـاون  مـن  لالستفادة أفريقيا غرب

ــدة ــم وهيئـــات املتحـ ــدة األمـ ــة يف املتحـ ــة دون املنطقـ  اإلقليميـ

 تعزيـز  يف الـس  أهـداف  حتقيـق  حنـو  احملرز العام التقدم وتقييم

 توصـلت  اليت للنتائج تقدميه يف وأكد اإلقليمي. واألمن السالم

 كثـر أ سياسـات  إىل احلاجـة  تقريرها، يف ورد كما البعثة، إليها

 تعريــف وضــع إىل إضــافة الصــراعات، نشــوب منــع يف فعاليــة

 واجلهـود  السالم حلفظ املتحدة األمم جهود بني للعالقة أفضل

 الــيت الفائــدة علــى عمومــا املتكلمــون ووافــق إقليميــا. املبذولــة

 إىل تلــك رســالتها إيصــال ســيما ال البعثــة، إيفــاد مــن حتققــت

  .)٧(الس

 متوز/يوليـــــه ١٦ يف املعقـــــودة ٥٠٠٥ اجللســـــة ويف  

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٤ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 ٢٩ إىل ٢٠ مــــــن الفتــــــرة يف أفريقيــــــا غــــــرب إىل األمــــــن

 مـــن إحاطـــة إىل الـــس واســـتمع .)٨(٢٠٠٤ يونيـــه/حزيـــران

 ضـرورة  إىل أشـار  الـذي  املتحـدة،  اململكـة  ممثـل  البعثـة،  رئـيس 

 أمهيـة  علـى  ددوشـ  أفريقيـا،  غـرب  يف اإلجيابيـة  التطورات دعم

 البلـدان  معظـم  على تؤثر اليت القضايا ملعاجلة إقليمي ج اتباع

 اجلماعـة  بـدور  كـثريون  متحـدثون  وأشـاد  .)٩(بآخر أو بشكل

 ونـاقش  .)١٠(املنطقـة  يف التنميـة  وتعزيـز  األمـن  علـى  احلفاظ يف
__________ 

  )٧(  S/PV.5000  ١٠-٨(فرنسـا)؛ والصـفحات    ٨و  ٧، الصـفحتان 
  (االحتاد الروسي). ١٠(أنغوال)؛ والصفحة 

  )٨(  S/2004/525.  

  )٩(  S/PV.5005 ٤-٢، الصفحات.  

ــا)؛ الصــفحتان   ١٠-٨املرجــع نفســه، الصــفحات     )١٠(   -١٢(غيني

(هولنـــدا باســـم االحتـــاد  ١٩-١٦(نيجرييـــا)؛ الصـــفحات  ١٣
 ٢٢-٢١(اليابان)؛ الصـفحتان   ٢٠-١٩ناألورويب)؛ الصفحتا

ــر)؛ الصــفحات   ــل)؛ الصــفحتان   ٢٤-٢٢(اجلزائ -٢٥(الربازي

 ٢٧(الصـــني)؛ الصـــفحة  ٢٧-٢٦(الفلـــبني)؛ الصـــفحتان  ٢٦
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 املـأزق  أثاروهـا،  الـيت  القضـايا  ضـمن  مـن  املـتكلمني،  مـن  عدد

 .)١١(فيهـا  احلالة مع التعامل وطريقة ديفوار كوت يف السياسي

ــح ــل وأوضـ ــوار كـــوت ممثـ ــن ديفـ ــه مـ ــدم أن جانبـ ــراء عـ  إجـ

 نتيجـة  ديفـوار  كـوت  شـعب  ا قبِل ضرورة كان االنتخابات

 ــدد الــيت األخطــار واســتمرار املتمــردين، ســالح نــزع عــدم

  .)١٢(اإلقليمية البلد سالمة
  
ــا،      - ٣ ــط أفريقيـــ ــدة إىل وســـ ــة املوفـــ إىل  ٢١البعثـــ

  ٢٠٠٤ين الثاين/نوفمرب تشر  ٢٥
  

 يف أفريقيـا  وسـط  إىل األمن جملس بعثة فرنسا ممثل قاد  
 وجـرت  .٢٠٠٤ الثـاين/نوفمرب  تشرين ٢٥ إىل ٢١ من الفترة

 يف عقـدت  الـيت  األمـن  جملـس  اجتماعـات  عقـب  مباشرة البعثة
ــومي نــــريويب ــاين تشــــرين ١٩ و ١٨ يــ ــوفمرب،/الثــ  وزارت نــ

 وعنتـــــييب. ورا،وبومجبـــــ وبوكـــــافو، وكينشاســـــا، كيغـــــايل،

ــت ــة واجتمعـ ــرئيس البعثـ ــدا بـ ــول روانـ ــامي، بـ ــيس كغـ  ورئـ

ــة ــو مجهوريـ ــة الكونغـ ــابيال، جوزيـــف الدميقراطيـ ــيس كـ  ورئـ

 كاغوتـا  يـويري  أوغنـدا  ورئيس ندايزيي، دوميسيان بوروندي

 احلكــــوميني املســــؤولني مــــن بعــــدد واجتمعــــت موســــيفيين.

 بعثــة مــن تقــارير بوكــافو ويف كينشاســا يف وتلقــت اآلخــرين،

 ويف الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة يف املتحــدة األمــم منظمــة
__________ 

ــفحات   ــدة)؛ الصـــ ــات املتحـــ ــتان)؛  ٢٩-٢٧(الواليـــ (باكســـ
  (شيلي). ٣٠-٢٩الصفحتان 

(غانــــا، باســــم واجلماعــــة  ٨-٥املرجــــع نفســــه، الصــــفحات   )١١(  
 ١٣-١٢دية لــــدول غـــــرب أفريقيــــا)؛ الصـــــفحتان   االقتصــــا 

(هولنـــــدا باســـــم االحتـــــاد  ١٩-١٦(نيجرييـــــا)؛ الصـــــفحتان 
ــفحتان  ــفحتان   ٢٠-١٩األورويب)؛ الصـــــ ــان)؛ الصـــــ   (اليابـــــ

(الربازيـــــــل)؛   ٢٤-٢٢(اجلزائـــــــر)؛ الصـــــــفحات   ٢٢-٢١
 ٢٩-٢٧(االحتــاد الروســي)؛ الصــفحات  ٢٤-٢٢الصــفحات 

  (شيلي). ٣٠-٢٩(باكستان)؛ الصفحتان 

  .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  

 ووجـدت  بورونـدي.  يف املتحـدة  األمـم  عملية من بوجومبورا

 ومجهوريـة  بورونـدي  تواجـه  اليت الرئيسية التحديات أن البعثة

 يف أساسـا  وتتمثـل  بعيـد  حـد  إىل متشـاة  الدميقراطيـة  الكونغو
 أعمـال  جـدول  مـن  علقةامل اجلوانب بتنفيذ التعجيل إىل احلاجة

 إىل تـؤدي  مصـداقية  ذات انتخابـات  وإجـراء  االنتقاليـة  املرحلة

  .)١٣(دائمني واستقرار سالم
  

ــداوالت   ــرين ٣٠ يف املـــــ ــاين تشـــــ ــوفمرب/الثـــــ  نـــــ

ــانون  ٨  و ــمرب كـ ــتان ٢٠٠٤ األول/ديسـ  (اجللسـ

  )٥٠٥٦ و ٥٠٩١
  

 تشــــــــرين ٣٠ يف املعقــــــــودة ٥٠٩١ اجللســــــــة يف  

ــاين/نوفمرب ــه جــدول يف لــسا أدرج ،٢٠٠٤ الث ــد أعمال  البن

 وسـط  إىل األمن جملس بعثة رئيس من مقدمة إحاطة” املعنون

 فرنسـا،  ممثـل  البعثـة،  رئـيس  مـن  إحاطـة  إىل واستمع .“أفريقيا

 احملـرز  التقـدم  تقيـيم  كـان  البعثـة  من الغرض أن إىل أشار الذي

ــ يف ــة الســالم يتيعمل ــة، البوروندي ــار والكونغولي ــة واآلث  املترتب

 إىل العمليــة دفــع إىل ــدف رســالة وتوجيــه املنطقــة، يف عليهــا

 مقارنـة  شـاهدت،  ألـا  متفائلـة  عـادت  البعثة إن وقال األمام.

 التقـدم  مـن  حتقـق  مـا  ٢٠٠٣ يونيه/حزيران يف السابقة بالزيارة

ــك مــع وشــدد األهــداف. حنــو ــى ذل ــة عل  حــدوث عــدم أمهي

 املقـررة  االنتخابـات  إجـراء  تعرقـل  العنـف  من جديدة موجات

 واسـترعى  هشـا،  يـزال  ال السـالم  بـأن  واعتـرف  التاليـة.  للسنة

ــاه ــة املشــاكل إىل االنتب ــع القائم ــات م ــيت املســلحة اموع  وال

ــا ــع أثاره ــدول رؤســاء مجي ــة، يف ال  مشــال يف ســيما وال املنطق

  .)١٤(الدميقراطية الكونغو مجهورية شرق يف كيفو وجنوب
__________ 

  ).S/2004/934انظر تقرير البعثة (  )١٣(  

  )١٤(  S/PV.5091 ٥-٢، الصفحات.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1258/1582 
 

 كـــــــــانون ٨ يف املعقـــــــــودة ٥٠٩٦ اجللســـــــــة ويف  

ــمرباألول/ ــس أدرج ،)١٥(٢٠٠٤ ديسـ ــن جملـ ــدول يف األمـ  جـ

 إىل ٢١ مـن  أفريقيـا،  وسط إىل األمن جملس بعثة تقرير أعماله

 مـن  إحاطـة  إىل واسـتمع  .)١٦(٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥

 الـواردة  باالسـتنتاجات  ذكّـر  الـذي  فرنسـا،  ممثل البعثة، رئيس

 توصــيات بعــض اتبــع قــد الــس أن إىل وأشــار التقريــر، يف

 الكونغــــو مجهوريــــة بشــــأن رئاســــيا بيانــــا باعتمــــاده لبعثــــةا

ــة ــد ،)١٧(الدميقراطيـ ــة وبتجديـ ــة واليـ ــم عمليـ ــدة األمـ  يف املتحـ
ــدي، ــاإلعراب بورون ــه عــن وب ــدابري اســتعراض اعتزام ــيت الت  ال

 مــن ضــد الوطنيــة التحريــر بقــوات يتعلــق فيمــا اختاذهــا ميكــن

 تقـدم بال املتكلمون ورحب .)١٨(واملصاحلة السالم عملية يعوق

 أيضـــا وأكـــدوا البعثـــة. توصـــيات وأيـــدوا املنطقـــة، يف احملـــرز

 حـدوث  ملنـع  قـوي  دعـم  تقدمي الدويل اتمع مواصلة ضرورة

  االلتزامات. عن تراجع أي

 أن مــن الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة ممثلــة وشــكت  

 متعمـدة  حماولـة  يف بالدهـا  إىل ديـدات  توجـه  تـزال  ال رواندا

 مجهوريـــة مـــن الشـــرقي اجلــزء  يف مـــناأل انعـــدام أمـــد إلطالــة 

 ومنـع  اجلاريـة،  االنتقاليـة  العمليـة  وعرقلة الدميقراطية، الكونغو

 تشـنها  الـيت  الغـارات  مجيع أن على وشددت انتخابات. إجراء

 مـــن ســـتتطلب روانـــدا، قـــوات فيهـــا مبـــا األجنبيـــة، القـــوات

ــذا احلكومــة ــاق، مــن ٥١ للمــادة صــارما تنفي  واســتخدام امليث

ــ يف احلــق ــنفس عــن دفاعال ــى .)١٩(ال ــل ونف ــدا ممث ــزعم روان  ال
__________ 

ملزيد من املعلومات عن املناقشـة يف هـذه اجللسـة، انظـر الفصـل        )١٥(  
، فيمــا يتعلــق ٣الثــاين عشــر، اجلــزء األول، الفــرع بــاء، القضــية 

  ) من امليثاق.٤( ٢باملادة 

  )١٦(  S/2004/934.  

  )١٧(  S/PRST/2004/45.  

  )١٨(  S/PV.5096 ٣-٢، الصفحتان.  

  .٥-٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

 الكونغــو مجهوريــة يف الروانــدي اجلــيش مــن قــوات بوجــود

ــة، ــوات تلــك أن مؤكــدا الدميقراطي ــى نشــرت الق  احلــدود عل

ــتركة ــدي املشـ ــوغالت للتصـ ــاء لتـ ــابقني أعضـ ــوات يف سـ  القـ

 حكومــة تــف مل الــذين اإلنتراهــاموي، مــن الروانديــة املســلحة

ــة ــو مجهوريـــ ــةا الكونغـــ ــد لدميقراطيـــ ــا بعـــ ــرتع بالتزامهـــ  بـــ

  .)٢٠(سالحهم
  
 نيســــان/ ١٦إىل  ١٣البعثــــة إىل هــــاييت، مــــن     - ٤

  ٢٠٠٥  أبريل
  

ــرت   ــة جـ ــس بعثـ ــن جملـ ــاييت إىل األمـ ــن هـ  إىل ١٣ مـ

ــادة ٢٠٠٥ نيســان/أبريل ١٦  أول وكانــت الربازيــل ممثــل بقي

 البحـــر منطقـــة أو الالتينيـــة أمريكـــا إىل الـــس يوفـــدها بعثـــة

 االستشـاري  الفريـق  بعثة مع باالقتران البعثة توجر الكارييب.

ــاييت املعـــــين املخصـــــص ــابع ـــ ــادي للمجلـــــس التـــ  االقتصـــ

ــورت وزارت واالجتمــاعي، ــرنس، أو ب  هاييســيان، وكــاب ب

 املؤقـــت بـــالرئيس البعثـــة خــالل  الـــس والتقـــى وغونــاييف. 

ــيس ــوزراء ورئ ــة سياســية شخصــيات وبعــدة ال  أخــرى. وديني

 الفاعلـة  اجلهـات  أن إىل )٢١(تقريـرهم  يف الـس  أعضـاء  وأشار

ــة ــاييت يف الوطنيـ ــلّمت هـ ــأن سـ ــبالد بـ ــر الـ ــة متـ ــية بأزمـ  سياسـ

 مؤسسـات  أن البعثـة  والحظـت  عميقة. واقتصادية واجتماعية

 القـدرات.  وبنـاء  لإلصالح ماسة وحباجة ضعيفة كانت الدولة

 وشـاملة،  ونزيهة حرة انتخابات إجراء عن بديل ال إنه وقالت

 وتأهيلـها  اهلايتيـة  الوطنيـة  الشـرطة  إصالح يةأمه على وشددت

 حفــظ عمليـات  إدارة مـن  البعثـة  وطلبــت تـأخري.  بـدون  مهنيـا 

 هـــاييت، يف األمـــين للوضـــع شـــامل اســـتعراض إجـــراء الســـالم

 شــرطة أفــراد إىل احلاجــة بشــأن توصــيات بصــياغة واإلســراع
__________ 

  .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

  )٢١(  S/2005/302.  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1259/1582 11-02856 
 

 حتســني كيفيــة وبشــأن العســكرية املــوارد مــن ومزيــد إضــافيني

 مـن  لواليتـها،  وفقا املدنية، الشرطة تتبعها اليت اكاالشتب قواعد

ــز أجــل ــام األمــن تعزي ــة الع ــرة خــالل واحلماي ــة. الفت  االنتخابي

 هـاييت  يف املتحـدة  األمـم  وجـود  اسـتمرار  لـزوم  جمددا وأكدت

  الطويل. األجل يف
  

ــداوالت   ــايو ١٣ و نيســان/أبريل ٢٠ يف امل  أيار/م

  )٥١٧٨ و ٥١٦٤ (اجللستان ٢٠٠٥
  

 نيســـــان/أبريل ٢٠ يف املعقـــــودة ٥١٦٤ ســـــةاجلل يف  

 املعنــــون البنــــد أعمالــــه جــــدول يف الــــس أدرج ،٢٠٠٥

ــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة”  .“هــاييت إىل األمــن جملــس بعث

 الربازيـل،  ممثـل  البعثـة،  رئيس قدمها إحاطة إىل الس واستمع

 قــوات مــن ألربعــة املأســاوية اخلســارة رغــم بأنــه، أفــاد الــذي

 األمـين  الوضـع  البعثـة  قيمـت  التـاريخ،  ذلك حىت السالم حفظ

 ذلــك مــن بــالرغم إنــه وقــال تــدرجييا. يتحســن بأنــه هــاييت يف

 جتـري  مناقشـات  وأن هشا، يزال ال األمين الوضع فإن التقدم،

 احلكومــة ملســاعدة اختاذهــا املمكــن اإلضــافية التــدابري بشــأن

 ضـاء أع بـأن  وأفـاد  والسياسـية.  الدسـتورية  العملية يف االنتقالية

 برنـامج  تنفيـذ  إىل اهلايتيـة  السـلطات  ودعوا العنف أدانوا البعثة

 وشـــدد اإلدمـــاج. وإعـــادة والتســـريح الســـالح لـــرتع شـــامل

 لتحقيـق  الـوطين  املسـتوى  علـى  احلـوار  أمهية على البعثة أعضاء

ــتقرار  احلكومــة وشــجعوا الطويــل، األجــل يف الــبالد يف االس

 حـرة  انتخابـات  بإجراء الراسخ التزامها مواصلة على االنتقالية

 احملـدد.  الـزمين  للجـدول  وفقا ،٢٠٠٥ عام يف وشفافة ونزيهة

 ووضـع  اإلنسان حقوق احترام أمهية جمددا البعثة أعضاء وأكد

 إىل احلاجـة  علـى  وشـددوا  هاييت، يف العقاب من لإلفالت حد

 رئـيس  وأفاد القضائي. والنظام اهلايتية الوطنية الشرطة إصالح

 سـيادة  احتـرام  علـى  عـزمهم  جمـددا  أكـدوا  ءهاأعضا بأن البعثة

ــاييت ــا هــ ــامال، احترامــ ــهام كــ ــق يف واإلســ ــتقرارها حتقيــ  اســ

 يف األجــل الطويــل املتحــدة األمــم وجــود وضــمان وتنميتــها،
  .)٢٢(هاييت

ــة ويف   ــودة ٥١٧٨ اجللســــ ــايو ١٣ يف املعقــــ  أيار/مــــ

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٥ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 رئــيس مــن إحاطــة إىل الــس واســتمع .)٢١(هــاييت إىل األمــن

 ال إنـه  وقـال  البعثـة،  تقريـر  عـرض  الـذي  الربازيـل،  ممثل البعثة،
 حتقيــق بــدون هــاييت يف يســتتب أن احلقيقــي لالســتقرار ميكــن

 يرمـي  سياسـي  حـوار  وإجـراء  ومأمونة آمنة بيئة خلق يف تقدم

 اإلنســــان، حقـــوق  واحتـــرام  الوطنيــــة، املصـــاحلة  حتقيـــق  إىل

  .)٢٣(واالقتصادية االجتماعية بالتنمية ضوالنهو

ــتكلمني معظــم ورحــب    ــام يف امل ــر بيان ــة بتقري  البعث

 حـرة  انتخابات إجراء أمهية على وشددوا الرئيسية. وتوصياا

 أن أكـدوا  ولكنـهم  احملـدد  الـزمين  اجلدول وفق وشاملة ونزيهة

ــدة املشــاكل حــل ــاييت يف املعق ــر ســيتطلب ه ــن أكث ــك. م  ذل

 لالنتخابـات  األمـن  تـوفري  ضـرورة  علـى  كلمنيمـت  عـدة  وشدد

 مـوظفي  عـدد  زيـادة  يف للنظـر  استعدادهم عن وأعربوا املقبلة،

ــة ــق املتحــدة األمــم بعث ــيهم مبــن هــاييت، يف االســتقرار لتحقي  ف

 يف الـواردة  التوصـيات  هـاييت  ممثـل  وأيـد  املدنيـة.  الشـرطة  أفراد
 تـدابري ال مـن  جمموعـة  سـتتخذ  احلكومـة  أن وأعلن البعثة، تقرير

 وأكــد االنتخابــات. إىل تفضــي مســتقرة بيئــة خلــق إىل الراميــة

ــددا ــة أن جمــ ــة احلكومــ ــرة االنتقاليــ ــزم مقــ ــى العــ ــيم علــ  تنظــ

 الســلطة بتســليم قطعــا وســتقوم الســنة، ايــة قبــل االنتخابــات

  .)٢٤(املنتخب للرئيس
  

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5164  ٥-٢الصفحات.  

  )٢٣(  S/PV.5178  ٥-٢الصفحات.  

  .٣٠-٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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تشــــرين  ١١إىل  ٤البعثــــة إىل وســــط أفريقيــــا،   - ٥
  ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  
 إىل ٤ مـن  أفريقيـا  وسـط  إىل األمـن  جملس بعثة جرت  

 فرنســـــا ممثـــــل برئاســـــة ٢٠٠٥ الثـــــاين/نوفمرب تشـــــرين ١١

 ومجهوريـة  (بورونـدي،  زارـا  الـيت  البلدان برؤساء واجتمعت

ــو ــة، الكونغ ــدا، الدميقراطي ــدا، وروان ــة وأوغن ــا ومجهوري  ترتاني

ــدة)، ــال املتحـ ــن فضـ ــة عـ ــة جمموعـ ــن متنوعـ ــيات مـ  الشخصـ

 االسـتعدادات  أن إىل )٢٥(تقريرها يف بعثةال وأشارت السياسية.

ــة ــة يف جاريـ ــو مجهوريـ ــة الكونغـ ــراء الدميقراطيـ ــتفتاء إلجـ  اسـ

ــانون ١٨ يف دســتوري ــات وإجــراء ديســمرب،/األول ك  انتخاب

ــريعية ــية تشـ ــن ورئاسـ ــرر مـ ــا املقـ ــل اكتماهلـ ــة قبـ ــرة ايـ  الفتـ

 تثبيــت إن وقالــت .٢٠٠٦ حزيران/يونيــه ٣٠ يف االنتقاليــة،

ــة ــةاملنت احلكوم ــا خب ــدي، يف دميقراطي ــول يف بورون  ســبتمرب/أيل

 إىل وإضـافة  االنتقاليـة.  الفتـرة  من اخلروج بداية كان ،٢٠٠٥

 البعثــة تناولــت السياســية، التحــوالت يف احملــرز التقــدم دراســة

 الشــمالية كيفــو يف والعنــف املســلحة اموعــات مســألة أيضــا

 عـت ود املنطقـة  يف أخـرى  ومنـاطق  وإيتـوري  اجلنوبية، وكيفو

 علــى للقضــاء تعاوــا تكثيــف إىل الزيــارة مشلتــها الــيت البلــدان

  واألمن. السلم يهدد الذي اخلطر
  

ــاين/نوفمرب تشـــــــــرين ١٥ يف املـــــــــداوالت    الثـــــــ

ــانون  ٦  و ــمرب كـ ــتان ٢٠٠٥ األول/ديسـ  (اجللسـ

  )٥٣١٥ و ٥٣٠٥
  

 تشــــــــرين ١٥ يف املعقــــــــودة ٥٣٠٥ اجللســــــــة يف  

 جــــدول يف املدرجــــة الــــس أدرج ،٢٠٠٥ الثــــاين/نوفمرب

 جملــس بعثــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة” املعنــون البنــد أعمالــه

 ممثــل البعثــة، رئــيس واســتعرض .“أفريقيــا وســط إىل األمــن
__________ 

  )٢٥(  S/2005/716.  

ــا، ــة يف فرنسـ ــدمها الـــيت اإلحاطـ ــائج قـ ــة نتـ ــاد البعثـ ــأن وأفـ  بـ

 يف تتمثـل  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية يف الرئيسية التحديات
 واجلــيش، الشــرطة ودمــج لالنتخابــات، الــزمين اجلــدول ضــيق

ــادة ــة ســلطة إرســاء وإع ــبالد، أحنــاء يف الدول ــل ال ــع والتعام  م

ــرقها. يف املســـلحة اجلماعـــات ــة إن وقـــال شـ  يف التقـــت البعثـ
ــدي ــدة شــابة حبكومــة بورون ــى العــزم عاق ــذ عل  الكامــل التنفي

ــيت لإلصــالحات ــدأت ال ــرة خــالل ب ــة، الفت  وناقشــت االنتقالي

ــألة ــدرجيي االنســحاب مس ــ لوجــود الت  هنــاك، املتحــدة ماألم

 عمليـة  إىل االنضـمام  الوطنيـة  التحريـر  قـوات  رفـض  واستمرار

  .)٢٦(السالم

 كـــــــــانون ٦ يف املعقـــــــــودة ٥٣١٥ اجللســـــــــة ويف  

 تقريـر  أعمالـه  جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٥ األول/ديسمرب

 تشــرين ١١ إىل ٤ مــن أفريقيــا، وســط إىل األمــن جملــس بعثــة

 البعثـة،  رئيس من اطةإح إىل واستمع )٢٥(٢٠٠٥ الثاين/نوفمرب

ــا ممثــــل ــاط ذكّــــر الــــذي فرنســ ــية بالنقــ ــر، يف الرئيســ  التقريــ

 الدميقراطيـــة الكونغـــو مجهوريـــة تواجههـــا الـــيت وبالتحـــديات

 البعثـــة  بتقريـــر املـــتكلمني معظـــم  ورحـــب .)٢٧(وبورونـــدي

 يف احملـرز  للتقدم ارتياحهم وعن لتوصياا هممدع عن وأعربوا
 أمهيـة  علـى  وشـددوا  اسـية، السي التحوالت تلك خالل البلدين

  الدميقراطية. الكونغو مجهورية يف املقبلة االنتخابات
  
ــاد،     - ٦ ــودان وتشـــــــــ ــة إىل الســـــــــ إىل  ٤البعثـــــــــ

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ١٠
  

 ٤ مـن  وتشـاد  السـودان  إىل األمـن  جملـس  بعثـة  جرت  

 واململكــة فرنســا ممثلــي برئاســة ٢٠٠٦ حزيران/يونيــه ١٠ إىل

 السـودان،  يف والفاشـر  وجوبا طوماخلر البعثة وزارت املتحدة.
__________ 

  )٢٦(  S/PV.5305 ٥-٢، الصفحات.  

  )٢٧(  S/PV.5315 ٤-٢، الصفحات.  
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 يف بيضـة  وقـوز  وجنامينـا  أبابا، أديس يف األفريقي االحتاد ومقر
ــاد، ــودان، برئيســــي واجتمعــــت تشــ ــاد، الســ ــار وتشــ  وبكبــ

 االحتـاد  بعثـة  وبقيـادة  السـودان،  جنـوب  حكومة يف املسؤولني

 دارفـور  يف املـدين  اتمـع  عـن  ومبمـثلني  السـودان،  يف األفريقي

 أخــرى.  وشخصــيات األفريقــي، االحتــاد نــةجل مــن وأعضــاء

 األمـن  انعـدام  أمـور،  مجلـة  يف )٢٨(تقريرهـا  يف البعثـة  والحظت

ــى ــة واســع، نطــاق عل ــد الســودان؛ يف اإلنســانية واألزم  وتزاي

 قـادة  ومعارضـة  والسـودان؛  تشـاد  بـني  الثقـة  وانعدام التوترات

 السـابع  الفصـل  حتـت  املتحدة لألمم تابعة قوة لوجود السودان

 دعـم  الحظـت  كما األفريقي، االحتاد بعثة حمل حتل دارفور يف

 املتحــدة، األمــم تــديرها عمليــة إىل لالنتقــال األفريقــي االحتــاد

 داخليـا  املشـردين  خميمـات  داخل املتكررة املتمردين وحتركات

 تلـــك  يف ـــا يقومـــون  الـــيت التجنيـــد  وعمليـــات تشـــاد، يف

 إىل دتشـــا رئـــيس وجهـــه الـــذي الرمســـي والنـــداء املخيمـــات،

 وأوصـت  للمخيمـات.  محايـة  املتحـدة  األمـم  توفر لكي الس

 غـري  مـن  الـدعم  مـن  مزيـد  علـى  باحلصـول  أمور مجلة يف البعثة

 االحتــاد بعثــة وتعزيــز دارفــور، يف الســالم اتفــاق علــى املــوقعني

 املتحــدة األمــم بــني التعــاون وضــرورة الســودان، يف األفريقــي

 بني منتظم حوار ءوإجرا شراكة، شكل يف السودان وحكومة

ــن جملـــــس ــة األمـــ ــودان، وحكومـــ ــز الســـ ــراكة وتعزيـــ  الشـــ

  األفريقي. واالحتاد املتحدة األمم بني ةستراتيجياال
  

__________ 

  )٢٨(  S/2006/433.  

ــداوالت   ــه ٢٩ و ١٥ يف املـ  ٢٠٠٦ حزيران/يونيـ

  )٥٤٧٨ و ٥٤٦٢ (اجللستان
  

ــة يف   ــه ١٥ يف املعقــــودة ٥٤٦٢ اجللســ  حزيران/يونيــ

ــدول يف الـــس أدرج ،)٢٩(٢٠٠٦ ــه جـ ــدال أعمالـ ــون بنـ  املعنـ

 وتشــاد الســودان إىل األمــن جملــس بعثــة مــن مقدمــة إحاطــة”

 ممثـل  اإلحاطـة  وقـدم  .“أبابـا  أديـس  يف األفريقـي  االحتـاد  ومقر

ــة رئيســا بصــفته املتحــدة، اململكــة  وتشــاد، الســودان إىل للبعث

 وممثـل  تشـاد،  إىل للبعثـة  مشـاركا  رئيسـا  بصـفته  فرنسا، وممثل

  البعثة. يف ضوالع املتحدة، ترتانيا مجهورية

 السـودان  حكومـة  تأييد إن املتحدة اململكة ممثل وقال  

 املتحـدة  لألمـم  تابعـة  قـوة  مـن  بـدالً  األفريقـي  االحتـاد  من لقوة

ــود ــاد إىل يع ــأن االعتق ــدول ب ــة لل ــا األفريقي ــراث ممــاثال تراث  لت

 قـوة  ألي تكـون  أن السـبب،  لذلك يرى، وأنه دارفور، شعب

 أفريقـي  وطـابع  قويـة  أفريقية ركةمشا دارفور يف املتحدة لألمم

 لسـيادة  الـس  احتـرام  أكـدت  البعثـة  أن علـى  وشـدد  واضح.

ــها أراضــيه، وســالمة الســودان ــاون يف وأمل ــع التع ــة م  حكوم

 وجــه علــى املنطقــة يف النــاس إقنــاع أمهيــة وأكــد الســودان.

 تنفيــذه. لضــمان للســالم دارفــور اتفــاق إبــرام بأمهيــة الســرعة

 علـى  متامـا  متفقان األفريقي واالحتاد لسا بعثة أن إىل وأشار

 يف دارفـور  يف السـالم  حفظ دور تويل املتحدة لألمم ينبغي أنه
 الـيت  الزيـارة  مـن  الرئيسي الغرض أن وبين ممكنة. فرصة أقرب

ــة أدــا ــاع كــان للســودان الــس بعث ــأن احلكومــة إقن  نشــر ب

 يف مبـا  وللبلـد،  لـدارفور  خيـار  أفضـل  هـو  املتحـدة  األمم قوات
 سـتكون  السـابع  الفصـل  إطـار  يف الوالية أن على التأكيد ذلك

 أمـور،  مجلة يف ودعا، سياسية. وليست تقنية ألغراض مطلوبة
__________ 

ملزيد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت جـرت يف تلـك اجللسـة،           )٢٩(  
ــف، فيمــا      ا ــث، الفــرع أل ــاين عشــر، اجلــزء الثال نظــر الفصــل الث

  يتصل بالفصل الثامن من امليثاق.



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 االحتـاد  بعثـة  تعزيـز  علـى  السـودان  حكومـة  موافقـة  ضمان إىل

ــي، ــد األفريق ــات وحتدي ــة الترتيب ــال املتعلق ــدرجيي بانتق ــوة ت  لق

 أشـار  تشاد، إىل البعثة يارةبز يتعلق وفيما املتحدة. لألمم تابعة

ــدارفور، املتامخــة املنطقــة يف املخيمــات ضــخامة إىل  وأعــرب ل

 تلــك يف منتظمــة وختويـف  جتنيــد عمليــات حلـدوث  أســفه عـن 

  .)٣٠(املتمردين مجاعات يد على املخيمات

 للبعثــة مشــاركا رئــيس بصــفته فرنســا، ممثــل وأكــد  

 يف عالوضــ علــى دارفــور يف الصــراع أثــر تشــاد، إىل املوفــدة
ــاد. ــة تــدهور إىل وأشــار تش  إىل وتشــاد الســودان بــني العالق

 املخيمـات  يف التسـييس  أن اعتقاده عن وأعرب خطرية. درجة

 تعـرض  اليت للهجمات أسفه عن وأعرب خطرية. مشكلة ميثل

 إن قـال  تشـاد  رئيس أن إىل وأشار اإلنسانية، اإلغاثة عمال هلا

 أن يـود  وهـو  لة،املشـك  هلذه التصدي على قادرة غري حكومته

 يف والعــاملني املخيمــات محايـة  مســؤولية الـدويل  اتمــع يتـوىل 
    .)٣١(اإلنساين اال

 يف عضـو  وهـو  املتحـدة،  ترتانيـا  مجهوريـة  ممثـل  وأشار  
 باإلمجـــاع، )٢٠٠٦( ١٦٧٩ القــرار  اختــاذ  إىل الــس،  بعثــة 

ــا الضــرورية، اإلشــارة” أن وإىل ــل ورمب  الفصــل إىل أواــا، قب

ــة، صــعبة أرضــية خلقــت قــد “الســابع  مــربرا أعطــى ممــا للبعث

 حتويـل  بشـأن  تشـددا  أكثـر  موقفـا  تتخذ كي السودان حلكومة

 تابعـة  سـالم  حفـظ  قـوة  إىل السـودان  يف األفريقـي  االحتـاد  بعثة

 يف الســلطات إقنــاع حاولــت البعثــة إن وقــال املتحــدة. لألمــم
 لألمـم  تابعـة  قـوة  إىل األفريقي االحتاد بعثة حتويل بأن السودان

 تنفيــذ أن إىل أيضــا وأشــار التزامــا. بــل خيــاراً، لــيس املتحــدة

 بــذل جيــب وإنــه موعــده، عــن متــأخر الشــامل الســالم اتفــاق

 السـودان؛  جنـوب  حـدود  ترسـيم  منـها  أهداف لتحقيق جهود
__________ 

  )٣٠(  S/PV.5462 ٧-٢، الصفحات.  

  .٨-٧حتان املرجع نفسه، الصف  )٣١(  

 اخلـالف؛  حمـورا  النفط موارد تشكل حيث أبيي، مسألة وحل

 جـيش  إزاء قلقـه  عن وأعرب نشرها. وإعادة القوات وتسريح

 الســودان جنــوب حكومــة قــادة أن مالحظــا للمقاومــة، الــرب

 السـالم،  أجـل  مـن  املفاوضـات  بـني  التمييز على حرصا يبدون

 قـادة  مـن  مخسة إىل االام الدولية اجلنائية احملكمة توجيه وبني

 علـى  املبـدأ،  حيـث  من يوافقون، وأم للمقاومة، الرب جيش

 إىل بالزيـارة  يتعلـق  اوفيمـ  املتـهمني.  علـى  القبض إلقاء ضرورة

 سـريعا  انتقـاال  طلـب  األفريقي االحتاد أن إىل أشار أبابا، أديس

 طلـب  االحتاد أن بل دارفور، يف املتحدة لألمم تابعة عملية إىل

ــاتو) األطلســي مشــال حلــف منظمــة مــن ــا (الن  لوجســتيا دعم

  .)٣٢(األفريقي االحتاد بعثة لتعزيز

ــة ويف   ــودة ٥٤٨٧ اجللسـ ــهحزير ٢٩ يف املعقـ  ان/يونيـ

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٦ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 هامقــد إحاطــات إىل واســتمع )٢٨(وتشــاد. الســودان إىل األمــن

ــا ــثال البعثــة، رئيس  ممثــل وشــدد وفرنســا، املتحــدة اململكــة مم

ــة رئيســا بصــفته املتحــدة، اململكــة  وتشــاد، الســودان إىل للبعث

 ولكنــه أراضــيه، وســالمة الســودان لســيادة الــس دعــم علــى

 اإلنســانية احلالــة يف تقــدم إحــراز إىل احلاجــة علــى أيضــا شــدد

 املتحـدة  لألمم املناسب من يرى إنه وقال والسياسية، واألمنية

ــة تســتلم أن  ممثــل وحــث .)٣٣(دارفــور يف الســالم حفــظ عملي

 علـى  الـس  تشـاد،  إىل للبعثـة  مشـاركا  رئيسـا  بصـفته  فرنسا،

ــب عــن النظــر ــار يف كث ــرت آث ــور يف اعأل ــى دارف ــة عل  يف احلال
 األثـر  إزاء قلقـه  عـن  أعـرب  األفريقـي  االحتـاد  بـأن  علما تشاد،

 دون املنطقــة يف الــرتاع ذلــك حيدثــه الــذي لالســتقرار املزعــزع

 يف اإلنسـاين  الوضـع  إزاء الشـديد  قلقـه  عـن  وأعـرب  اإلقليمية.
__________ 

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢(  

  )٣٣(  S/PV.5478 ٣-٢، الصفحتان.  
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ــات، ــث املخيمـ ــس وحـ ــى الـ ــدارس علـ ــبل تـ ــة السـ  الكفيلـ

  .)٣٤(كلاملشا لتلك بالتصدي

 أمهيــة منــها أمــور علــى بيانــام يف املشــاركون وأكــد  

 حمتـوى  ونشـر  الشـامل،  السـالم  واتفـاق  طرابلس، اتفاق تنفيذ

 ومسـألة  السـودان،  حكومة مع واحلوار للسالم، دارفور اتفاق

 للمقاومـة،  الـرب  جـيش  ومشكلة للمخيمات، الدولية احلماية

 املتحـدة  األمـم  يـة عمل إىل األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  من واالنتقال

 املتحـدة  األمـم  بـني  التعـاون  وتعزيـز  دارفـور،  يف السـالم  حلفظ

ــاد ــة األفريقـــي، واالحتـ ــة إىل واحلاجـ ــاين بالوضـــع العنايـ  اإلنسـ

  املدنيني. محاية وضمان

ــل وأعــرب   ــديره عــن الســودان ممث ــتمكن تق  أعضــاء ل

 تنفيــذ ملتابعــة الســودان جنــوب زيــارة مــن األمــن جملــس بعثــة

ــأثري ذلــك يف مبــا الواقــع، أرض علــى الشــامل الســالم اتفــاق  ت

ــريوا وكــذلك املاحنــة، اجلهــات مــن املــوارد نقــص  بأنفســهم ل

ــائق ــدات حقـ ــة وتعقيـ ــور، يف احلالـ ــا دارفـ ــك يف مبـ ــد ذلـ  البعـ

 األولويـــة أن وقـــال .والســـودان تشـــاد بـــني للحالـــة اخلـــارجي

 السـالم  اتفـاق  مـن  كـل  تنفيذ يف النجاح هو السودان حلكومة

 ميـارس  أن يف أمله عن وأعرب .للسالم دارفور فاقوات الشامل

 دارفــور اتفــاق توقــع مل الــيت األطــراف علــى ضــغطا الــس

 تشــاد ألن أســفه عــن وأعــرب تنفيــذه. تعــوق والــيت للســالم،

 التوقيــع تــرفض الــيت اموعــات وتــدعم زيفــا الســودان تتــهم

  .)٣٥(للسالم دارفور اتفاق على
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٥(  

 وأشـار  لبلـده،  لـس ا بعثـة  بزيـارة  تشاد ممثل ورحب  

ــرد أن إىل ــل ــا أدىل الــيت والتصــرحيات االامــات علــى ال  ممث

  .)٣٦(املناسب الوقت يف سيأيت السودان
  
البعثـــة املتعلقـــة بالعمليـــة االنتخابيـــة يف مجهوريـــة   - ٧

 ١٢ إىل ١٠ الكونغـــــــــــــــو الدميقراطيـــــــــــــــة،

  ٢٠٠٦ حزيران/يونيه
  

 يف بيةاالنتخا بالعملية املتعلقة األمن جملس بعثة جرت  
 حزيران/يونيـه  ١٢ إىل ١٠ مـن  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية

 التأكيـد  يف تتمثل واليتها وكانت فرنسا. ممثل برئاسة ٢٠٠٦

 دخلـت  والـيت  البلد، ذلك ا مير اليت االنتقالية املرحلة أن على

 مفتوحـة  حـرة  انتخابات بإجراء إال تكتمل لن األخري، طورها

ــع، ــجيع ويف للجميـ ــلطات تشـ ــة السـ ــى االنتقاليـ ــف علـ  تكثيـ

  .)٣٧(االنتخابية للعملية الدميقراطي الطابع لضمان جهودها
  

 متــــــوز/ ٦ و حزيران/يونيــــــه ١٦ يف املــــــداوالت  

  )٥٤٨٢ و ٥٤٦٦ (اجللستان ٢٠٠٦  يوليه
  

ــة يف   ــه ١٦ يف املعقــــودة ٥٤٦٦ اجللســ  حزيران/يونيــ

 املعنــــون البنــــد أعمالــــه جــــدول يف الــــس أدرج ،٢٠٠٦

ــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة” ــة إىل األمــن جملــس بعث  مجهوري

 يف فرنسـا،  ممثـل  البعثـة،  رئـيس  وأشـار  .“الدميقراطيـة  الكونغو
 مـن  أسـابيع  بضعة قبل جرت البعثة أن إىل قدمها اليت اإلحاطة

 الكونغــــو مجهوريــــة يف والتشــــريعية الرئاســــية االنتخابــــات

ــة ــه،/متــوز ٣٠ يف إجراؤهــا املقــرر الدميقراطي ــيت يولي ــؤذن وال  ت

 أوىل كانـــت االنتخابـــات إن وقـــال االنتقاليـــة، الفتـــرة هايـــةبن

ــات ــة. أولوي ــه، إىل وأشــار .البعث ــة احلــوادث رغــم أن  يف األمني
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

  )٣٧(  S/2006/344.املرفق ،  
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 الشــرطة  تــدريب برنــامج جنــاح  فــإن الشــرق، ويف إيتــوري،

 تظـل  أن يـرجح  ال أنـه  يعين األوروبية االحتياطية القوة وإنشاء

 قـد  البعثـة  اءأعضـ  وكـان  احلـدة.  بـنفس  قائمـة  األمنيـة  املشكلة

 حــرة انتخابــات إجــراء أمهيــة معهــم حتــادثوا مــن لكــل أكــدوا

ــة، ــب وضــرورة ونزيه ــيت األخطــاء جتن ــة يف ارتكبــت ال  احلمل

 رســائل مــن اإلعــالم وســائل يف ورد مــا ســيما ال االنتخابيــة،

 وفيمـا  .“الكونغوليـة  اهلويـة ” موضوع بشأن والتفرقة اإلقصاء

 علـى  أكـدت  البعثـة  إن لقـا  االنتخابـات،  بعـد  مـا  بفتـرة  يتعلق

ــات، ثــالث ــل هــي أولوي ــاجلهود التعجي ــة ب  تشــكيل إىل الرامي

ــيش ــل وطـــين جـ ــين، متكامـ ــل ومهـ ــكلة وحـ ــات مشـ  اجلماعـ

  .)٣٨(الدولة إدارة وحتسني الشرق، يف املسلحة

 متوز/يوليـــــــه ٦ يف املعقـــــــودة ٥٤٨٢ اجللســـــــة ويف  

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٦ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 الكونغــــو مجهوريـــة  يف االنتخابيـــة  بالعمليــــة تعلقـــة امل األمـــن 

 ممثـل  البعثـة،  رئـيس  قـدمها  إحاطة إىل واستمع .)٣٩(الدميقراطية

 عنــها حتــدث كــان الــيت الرئيســية بالنقــاط ذكّــر الــذي فرنســا،

 علـى  والقضـاء  ونزيهـة،  حـرة  انتخابـات  إجراء بأمهية واملتعلقة

 إصـالح  لةمواصـ  إىل واحلاجـة  الصحافة، على املفروضة القيود

  .)٤٠(األمن قطاع

 أمهيـة  جمـددا  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية ممثل وأكد  

 القيـام  أمهيـة  على وشدد اإلعالم، وسائل إىل املنصف الوصول

ــا بكــل ــة لــتطهري ممكــن هــو م ــن االنتخابيــة العملي  رســائل م

 بـــــإجراء حكومتـــــه التـــــزام وأكـــــد واالســـــتبعاد. الكراهيـــــة

 بلـــده أن إىل وأشـــار تقاليـــة،االن الفتـــرة وإـــاء االنتخابـــات

 املتحـدة  األمـم  مـن  إضـافية  مسـاعدة  االنتخابـات  بعد سيطلب
__________ 

  )٣٨(  S/PV.5466 ٤-٢، الصفحات.  

  )٣٩(  S/2006/434.  

  )٤٠(  S/PV.5482 ٣-٢، الصفحتان.  

 يف وكـذلك  والشـرطة،  اجلـيش  وإصالح هيكلة إعادة جمال يف
ــال ــالح نــــزع جمــ ــادة وتســــريح ســ  احملــــاربني إدمــــاج وإعــ

  .)٤١(السابقني

 وســائل حريــة أمهيــة علــى املــتكلمني معظــم وشــدد  

ــالم ــراء جنــاح يف اإلع ــات،االنتخ إج ــى اب ــة وعل  تصــرفها أمهي

 االختبـار  أن علـى  املـتكلمني  مـن  عـدد  وأكـد  مسؤول. بشكل

 ومـع  نتائجهـا  مـع  التعامل طريقة سيكون لالنتخابات احلقيقي

ــة ــة. املرحل ــدة حتــديات أن إىل وأشــاروا االنتقالي ــزال ال عدي  ت

  البلد. تنتظر
  
تشــــــرين  ١٦إىل  ١١البعثــــــة إىل أفغانســــــتان،   - ٨

  ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 
  

 إىل ١١ مــن أفغانســتان إىل األمــن جملــس بعثــة جــرت  

 وكـان  اليابـان.  ممثـل  برئاسـة  ٢٠٠٦ الثاين/نوفمرب تشرين ١٦

 التــزام اســتمرار علــى التأكيــد هــو للبعثــة األساســي الغــرض

 للجهـود  الـس  دعم وتأكيد األفغانية، بالعملية الدويل اتمع

ــة ــة األفغاني ــة. الرشــيد واحلكــم األمــن حتقيــق إىل الرامي  والتنمي

 مكافحـة  جمـاالت  يف احملـرز  التقـدم  استعراض البعثة من وطُلب

 املشـــروعة، غـــري املســـلحة اجلماعـــات وتفكيـــك املخـــدرات،

 وإصــالح العــام، القطــاع وإصــالح اإلنســان، حقــوق ومحايــة

ــة، قطــاع ــانون. وســيادة العدال  باســتعراض أيضــا وكُلّفــت الق

 أفغانسـتان  رئـيس  مع ثةالبع واجتمعت الدولية. املساعدة حالة

 ممثلـي  عـن  فضال فيها، احلكوميني املسؤولني كبار من والعديد

 أفغانسـتان،  يف لإلغاثـة  املشـتركة  التنسيق وهيئة املدين، اتمع

 لتقـدمي  املتحـدة  األمـم  وبعثـة  األمنية، للمساعدة الدولية والقوة
__________ 

  .٤-٣املرجع نفسه الصفحتان   )٤١(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 ويف املتحــــدة. األمــــم ووكــــاالت أفغانســــتان، إىل املســــاعدة

   .)٤٢(اخلارجية وزير مع البعثة اجتمعت ،باكستان
  

 ٢٠٠٦ الثـــاين/نوفمرب تشـــرين ٢٢ يف املـــداوالت  

  )٥٥٧٠ (اجللسة
  

 تشــــــــرين ٢٢ يف املعقــــــــودة ٥٥٧٠ اجللســــــــة يف  

ــاين/نوفمرب ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٦ الث ــد أعمال  البن

 إىل األمــن جملــس بعثــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة” املعنــون

 إىل البعثـة  رئـيس  مـن  إحاطـة  إىل لـس ا واستمع .“أفغانستان

 إقامـــة عمليـــة بـــأن أفـــاد الـــذي اليابـــان، ممثـــل أفغانســـتان،

 يوجــد ولكــن متواصــلة، أفغانســتان يف الدميقراطيــة املؤسسـات 

 تراجـع  حبـدوث  األفغـاين  الشـعب  لـدى  شعور الوقت نفس يف

ــد ســببه  االضــطراب أشــكال مــن وغريهــا التمــرد أعمــال تزاي

 علـى  وشـدد  واهلشـة.  الضـعيفة  الدولة تتحدي اليت االجتماعي

ــه أفغانســتان، شــواغل تتصــدر الــيت القضــية هــو األمــن أن  وأن

 القـانون  إنفـاذ  وتدابري العسكرية بالتدابري التمرد مواجهة يتعني

 واخلـدمات  األمـن  تـوفري  يف احلكومة فشل أن وأضاف القوية.

 الدولــة صــفوف يف الفســاد وتفشــي واالجتماعيــة، االقتصــادية

 احلـــرب، أمـــراء نفـــوذ ذلـــك يف مبـــا املقاطعـــات، اتومؤسســـ

 بقضــيته. إلميانــه األفغــاين الشــعب فقــدان يف أســهمت عوامــل

 السـليب  واألثـر  املخـدرات  للقلـق،  املـثرية  األخرى املسائل ومن

ــيت ــه ال ــة حتدث ــة احلال ــى األمني ــوق عل  أن وأكــد اإلنســان. حق

 قآفــا وأفضـل  للتعـاون،  إطـار  أفضــل يظـل  )٤٣(األفغـاين  امليثـاق 
 أيضـا  تعـزز  أن اإلقليمـي  التعـاون  زيـادة  بإمكان ولكن واعدة،

 اسـتتباب  يف حيـوي  بشكل تسهم وأن أفغانستان إعمار إعادة

 أفغانسـتان  رئيسـي  إن قـائال  وخـتم  املنطقـة.  يف واألمن السالم
__________ 

  ).S/2006/935انظر تقرير البعثة (  )٤٢(  

كــان امليثــاق األفغــاين خطــة للتعــاون بــني اتمــع الــدويل وبــني     )٤٣(  
  حكومة أفغانستان.

 بــني مثلــى عالقــات إقامــة يف رغبتــهما علــى شــددا وباكســتان

  .)٤٤(البلدين
  

ــانون ٧ يف املـــداوالت   ــمرباألول كـ  ٢٠٠٦ /ديسـ

  )٥٥٨١ (اجللسة
  

 كــــــــــانون ٧ يف املعقــــــــــودة ٥٥٨١ اجللســــــــــة يف  

 تقريـر  أعمالـه  جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٦ األول/ديسمرب

ــة ــتان إىل األمـــن جملـــس بعثـ ــتمع .)٤٥(أفغانسـ  إىل الـــس واسـ

 التطـورات  أبـرز  الـذي  اليابـان،  ممثـل  البعثـة،  رئـيس  من إحاطة

 االقتصــادي، النمــو مثــل أفغانســتان، يف حــدثت الــيت اإلجيابيــة

 التعليميـة  الـربامج  يف جـدت  اليت والتطورات األساسية، والبنية

 للقلـق  املـثرية  بالنقـاط  وذكّـر  األمنية. املؤسسات ويف والريفية،

ــيت ــا أشــار أن ســبق وال ــيت اإلحاطــة يف إليه ــدمها كــان ال  يف ق
 الشـواغل،  تلـك  ملعاجلـة  البعثـة  توصـيات  وقدم السابقة اجللسة

 الـدويل  االلتزام وزيادة األفغاين، امليثاق املثال سبيل ىعل ومنها

  .)٤٦(األمنية للمساعدة الدولية القوة بدعم

 وتوصـــياا البعثـــة بنتـــائج املـــتكلمني معظـــم ورحـــب  

 يف املتحــدة األمــم الســتمرار البالغــة الضــرورة علــى وشــددوا
 ال وتعزيزهـا،  أفغانسـتان  اسـتقرار  حتقيـق  علـى  املسـاعدة  تقدمي
ــن. جمــال يف ســيما ــرح األم ــل واقت ــوفري املتحــدة اململكــة ممث  ت

ــيني مرشــدين ــتان يف املخــدرات مكافحــة لشــرطة دول  أفغانس

ــا ــة دعمـ ــذ يف للحكومـ ــتراتيجي تنفيـ ــة تهااسـ ــة الوطنيـ  ملكافحـ

 أي يف النظــر إعــادة علــى احلكومــة أيضــا وحــث املخــدرات.

ــاء مقترحــات ــرأة، شــؤون وزارة بإلغ ــالوزارة امل  دوراً لعبــت ف

 جوانـب  مجيـع  يف للمـرأة  الكاملـة  املشـاركة  ضـمان  يف أساسيا
__________ 

  )٤٤(  S/PV.5570 ٦-٢، الصفحات.  

  )٤٥(  S/2006/935.  

  )٤٦(  S/PV.5581 ٧-٢، الصفحات.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 ممثــل وأعــرب .)٤٧(أفغانســتان يف الســالم وبنــاء الســالم توطيــد

 األمــم بعثــة وجــود ميتــد أن يف وفــده رغبــة عــن جمــددا فرنســا

 األمنيـة  الظـروف  تسمح عندما جديدة، مقاطعات إىل املتحدة

 لالكامـ  الـدول  امتثـال  علـى  أفغانسـتان  ممثل وحث .)٤٨(بذلك
ــق لإلعــالن ــدابري املتعل ــة بالت  اإلرهــاب علــى القضــاء إىل الرامي

 يسـهم  ذلـك  إن قـائال  )،٢٠٠١( ١٣٧٣ والقـرار  ،)٤٩(الـدويل 

 أفغانســـتان. يف واالســـتقرار الســـالم حتقيـــق يف كـــبري حــد  إىل

 أفغانسـتان  يف األمنيـة  للمؤسسـات  إضـافية  موارد توفري وطلب

ــادة أجــل مــن ــها. زي ــالده جــةحا عــن جمــددا وأعــرب فعاليت  ب

 ةاسـتراتيجي و أفغانستان اتفاق تنفيذ يف املتواصل الدويل للدعم
ــة ــة التنمي ــة الوطني ــة املؤقت ــة وشــجعت .)٥٠(األفغاني ــدا، ممثل  فنلن

ــة ــة متحدثـ ــن بالنيابـ ــاد عـ ــدان األورويب االحتـ ــبة، والبلـ  املنتسـ

ــة ــتان حكومـ ــز علـــى أفغانسـ ــا تعزيـ ــوق التزامهـ ــان حبقـ  اإلنسـ

 إىل الراميـة  للخطـط  األورويب اداالحت دعم وأكدت واملصاحلة.

 األمنيـة  الظـروف  مسحـت  إذا املتحدة األمم بعثة وجود توسيع

ــذلك ــرويج ممثــل وشــدد .)٥١(ب ــى الن  الــدور حتســني أمهيــة عل

 - املـدين  التنسيق تعزيز سيما ال املتحدة، األمم لبعثة التنسيقي

 أولويـة  املـرأة  متكـني  اعتبـار  أمهية على أيضا وشدد العسكري.

 )٢٠٠٠( ١٣٢٥ القــرار  مــع متشــيا قطاعــات، لعــدة شــاملة

 إيـران  مجهوريـة  ممثـل  ودعـا  .)٥٢(واألمن والسالم باملرأة املتعلق

 مـع  حمادثـات  أو اتصـاالت  إجـراء  تفـادي  إىل الدول اإلسالمية

ــابيني ــن اإلرهـ ــريه ميكـ ــأ تفسـ ــه خطـ ــأة بأنـ ــابيني. مكافـ  لإلرهـ
__________ 

  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧(  

  .١٤-١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  

  ، املرفق.٤٩/٦٠قرار اجلمعية العامة   )٤٩(  

  )٥٠(  S/PV.5581 ١٧-١٤، الصفحات.  

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  

  .٢٤-٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٢(  

ــة إجـــراء عـــدم إزاء قلقـــه عـــن وأعـــرب  بشـــأن جـــادة مناقشـ

ــاء ئنيالالجــ ــارة أثن ــة، زي ــل وطلــب .)٥٣(تقريرهــا ويف البعث  ممث

 ،“املبالغــــات” عــــن االمتنــــاع أخــــرى دول مــــن باكســــتان
 تـــوفر باكســتان  أن إىل التلمــيح ” ورفــض  ،“االدعــاءات ” و

 علـى  وشـدد  .“بتجنيـدهم  وتقـوم  والتـدريب  املالذ لإلرهابيني

 األفغــاين الــوطين واجلــيش الدوليــة القــوة مــن تطلــب بــالده أن

ــة جهــودا ــا مماثل ــه تقــوم مل ــة باكســتان ب ــة احلــدود ملراقب  الطويل

ــوعرة. ــال وال ــع إن وق ــب الــدويل اتم  جبديــة التصــدي يتجن

 مجيـــع لعـــودة ختطـــط بـــالده وأن األفغـــان، الالجـــئني ملشـــكلة

ــة وعــددهم الالجــئني ــة أفغانســتان إىل نســمة ماليــني ثالث  بغي

 .)٥٤(احلدود بعبور املتعلقة لالدعاءات حد وضع
  
 ٢٨إىل  ٢٥بعثــــة املعنيــــة مبســــألة كوســــوفو، ال  - ٩

  ٢٠٠٧أبريل /نيسان
  

 مـن  كوسـوفو  مبسـألة  املعنيـة  األمـن  جملـس  بعثة جرت  

ــان/أبريل ٢٨ إىل ٢٥ ــة ٢٠٠٧ نيســ ــل برئاســ ــا. ممثــ  بلجيكــ

 معلومـات  علـى  حلصـول ي: اهـ  أهـداف،  ثالثـة  للبعثـة  وكانت

 قـراره  الـس  اختـاذ  منـذ  كوسوفو يف احملرز التقدم عن مباشرة

ــا )،١٩٩٩( ١٢٤٤ ــك يف مب ــذ ذل ــايري تنفي ــق املع ــا؛ املتف  عليه

 احلكـم  ومؤسسـات  صـربيا  قيـادة  من مباشرة معلومات وتلقي

 العرقيـة  األقليـات  طوائف ممثلي ومن كوسوفو يف املؤقتة الذايت

ــة عــن كوســوفو يف ــة السياســية احلال  واالقتصــادية واالجتماعي

 قليميــة؛اإل احلالــة عــن وكــذلك كوســوفو، يف آنــذاك الســائدة

ــي ــات وتلقـ ــرة معلومـ ــن مباشـ ــي مـ ــع ممثلـ ــدويل، اتمـ  يف الـ
ــدان، ويف بروكســـل ــة عـــن امليـ ــية احلالـ ــة السياسـ  واالجتماعيـ

ــادية ــة واالقتصـ ــوفو، يف الراهنـ ــة وعـــن كوسـ ــة. احلالـ  اإلقليميـ
__________ 

  .٢٧-٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  

  .٣٠-٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٥٤(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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ــة واجتمعــت ــيس مــع البعث ــيس صــربيا رئ  ومــع وزرائهــا، ورئ

 كوســوفو، صــرب وممثلــي وزرائهــا، ورئــيس كوســوفو رئــيس

 ممثلي مع وكذلك الكاثوليكية، والكنيسة اإلسالمية، والطائفة

 املنطقــة،  زيــارة  وقبــل كوســوفو.  يف الصــربية غــري  األقليــات

 حيـــث نيســـان/أبريل ٢٥ يف بروكســـل بزيـــارة البعثـــة قامـــت

ــرت ــات أجـ ــع مناقشـ ــام األمـــني مـ ــة العـ ــال حلـــف ملنظمـ  مشـ

ــاد اخلـــاص واملبعـــوث األطلســـي، ــوفو، األورويب لالحتـ  لكوسـ

   .)٥٥(األورويب االحتاد توسيع عن املسؤول فوضوامل
  

ــداوالت   ــايو ١٠ و ٢ يف املــــــــ  ٢٠٠٧ أيار/مــــــــ

  )٥٦٧٣ و ٥٦٧٢ (اجللستان
  

 ،٢٠٠٧ أيار/مــايو ٢ يف املعقــودة ٥٦٧٢ اجللســة يف  
 مقدمـة  إحاطـة ” املعنـون  البنـد  أعمالـه  جدول يف الس أدرج

 واستمع .“كوسوفو مسألة بشأن األمن جملس بعثة رئيس من

 أفـاد  الـذي  بلجيكـا،  ممثـل  البعثـة،  رئيس من إحاطة إىل لسا

ــأن  األورويب واالحتــاد األطلســي مشــال حلــف منظمــة ممثلــي ب

 الوضـــع أن بروكســـل يف عقـــدت الـــيت االجتماعـــات يف رأوا

 مركــــز حتديــــد يف التــــأخري وأن احتمالــــه، ميكــــن ال الــــراهن

 وشـددوا  واملنطقة. كوسوفو للخطر يعرض أن ميكن كوسوفو

 يؤيـده  أن ينبغـي  كوسـوفو  مركز بشأن النهائي القرار أن ىعل

 امليثـاق.  مـن  السـابع  الفصـل  إطـار  يف األمن جملس يتخذه قرار

 ورئـيس  الـوزراء  رئـيس  فيهم مبن صربيا، ممثلو رفض حني ويف

 مــن شــكل أي عليــه يترتــب أن ميكــن حــل أي اجلمهوريــة،

 فـيهم  مبـن  كوسـوفو،  ممثلـو  أمجـع  كوسـوفو،  اسـتقالل  أشكال

 التسـوية  اقتـراح  تأييـد  علـى  اجلمهورية، ورئيس الوزراء رئيس

 اجلانبـان  أعرب وقد كوسوفو. يف بالوضع املتعلقة والتوصيات

ــق عــن ــودة بشــأن القل ــا، املشــردين األشــخاص ع ــيت داخلي  ال
__________ 

  ).S/2007/256البعثة ( يرانظر تقر  )٥٥(  

 معظــم أن حــني ويف الوقــت. ذلــك حــىت جــداً حمــدودة كانــت

 عـن  أعربـوا  األقليـات  طوائـف  زعماء فيهم مبن كوسوفو ممثلي

 ممثلـو  يقبـل  مل األعـراق،  متعـددة  مسـتقلة  دولـة  بإقامة التزامهم

ــارا. باالســتقالل كوســوفو صــرب ــة رئــيس وقــال خي  إن البعث

 املتحـدة  األمـم  بعثـة  أن علـى  أكـد  العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثل

 حتقيقـه؛  ميكن كان ما كل حققت كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة

 لسـيادة  وهياكل يت،الذا للحكم مؤقتة مؤسسات أنشأت وأا

 حتقيـق  ولكـن  السـوق،  القتصـاد  الالزمـة  واملؤسسات القانون،

ــد  يف للوضــع حــل إىل التوصــل علــى يتوقــف التقــدم مــن املزي
  .)٥٦(كوسوفو

ــة ويف   ــودة ٥٦٧٣ اجللســــ ــايو ١٠ يف املعقــــ  أيار/مــــ

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٧ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 إحاطـة  إىل الـس  اسـتمع و .)٥٧(كوسـوفو  مبسألة املعنية األمن

 الوضـع  أن علـى  شـدد  الـذي  بلجيكـا،  ممثـل  البعثـة،  رئـيس  من

 وذكّـــر .“متـــوترا ولكـــن هادئـــا” كـــان كوســـوفو يف األمـــين

ــف ــرفني مبواق ــه الط ــال ولكن ــا ق ــان، إم ــرغم متفق ــارض ب  تع

  .)٥٨(يتواصل أن ميكن ال الراهن الوضع أن على موقفيهما،

 األمـين  الوضـع  يف بالتحسـن  املـتكلمني  معظـم  ورحب  

 إزاء القلــق عــن أعربــوا ولكنــهم اجلديــدة، املؤسســات وبإقامــة

ــود اســتمرار ــة أن مؤكــدين الوضــع، مســألة حــول اجلم  احلال

 االحتــاد ممثــل وقــال .الــس قبــل مــن دقيقــة دراســة إىل حباجــة

 .)٥٩(الطـــرفني بـــني توافقيـــا حـــال تتطلـــب احلالـــة إن الروســـي

 تأييـدهم  عـن  أخـرى،  جهـة  من املتكلمني، من العديد وأعرب

ــراح ــام لألمــني اخلــاص املبعــوث القت  وضــع تســوية حــول الع
__________ 

  )٥٦(  S/PV.5672 ، ٤-٢الصفحتان.  

  )٥٧(  S/2007/256.  

  )٥٨(  S/PV.5673 ٣-٢،  الصفحتان.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 إشـراف  حتـت  كوسـوفو  باستقالل أوصى الذي ،)٦٠(كوسوفو

 .)٦١(الطــرفني بــني اتفــاق إىل التوصــل عــدم مــن بــالرغم دويل،

 اخلــاص املبعــوث مقتــرح الــس يقــر أن بنمــا ممثلــة واقترحــت

 انتظـار  فتـرة  بعـد  نفاذال حيز القرار يدخل أن على الفور، على

ــدا ــذل ليتســىن أشــهر، ســتة م ــة ب  إىل للتوصــل أخــرى حماول

 إىل كوسـوفو  عودة أن بريو ممثل وأضاف .)٦٢(اآلراء يف توافق

 ممثـل  وأشـار  .)٦٣(احلالـة  هلـذه  واقعيا حالً ليس الصربية السيادة

 الطــرفني مـوقفي  أن يف املتمثلــة “املؤسـفة  احلقيقــة” إىل فرنسـا 

 .“الــزمن مــرور مـع  تــتغري لــن” وأـا  بينــهما قالتوفيــ ميكـن  ال

 األمـر  وأن جديـداً  وضـعا  كوسوفو إعطاء ضرورة على وشدد

 جنـاح  لضمان مبسؤوليته يضطلع كي األمن لس متروك اآلن

  .)٦٤(العملية
  

ــرا،     - ١٠ ــوم، وأكــ ــا، واخلرطــ البعثــــة إىل أديــــس أبابــ
ــا، وأبيـــــــــــــــــدجان،  إىل ١٤ وكينشاســـــــــــــــ

  ٢٠٠٧ حزيران/يونيه  ٢١
  

 واخلرطـوم،  أبابـا،  أديـس  إىل األمـن  جملس بعثة جرت  

 حزيران/يونيـه  ٢١ إىل ١٤ مـن  وكينشاسا وأبيدجان، وأكرا،

 يف أعضــــاء عــــدة املنــــاطق خمتلــــف إىل البعثــــة ورأس ٢٠٠٧
 ممـثال  وأكـرا،  واخلرطـوم،  أبابا، أديس إىل البعثة ورأس الس.

 أديـس  يف البعثـة  واجتمعـت  املتحدة. واململكة أفريقيا، جنوب

 االحتـاد  وجملـس  األفريقـي،  االحتاد جلنة وأعضاء رئيس مع أبابا
__________ 

  )٦٠(  S/2007/168/Add.1  وAdd.2.  

 ١٠-٩(بــريو)، و الصــفحتان  ٧-٦املرجـع نفســه، الصـفحتان     )٦١(  
 ١٦-١٤ (بنمـا) و الصـفحات   ١٢-١١(غانا)، و الصـفحات  

  (الواليات املتحدة). ١٧-١٦(اململكة املتحدة) و الصفحتان 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

 اجتمعـــت وأكـــرا، اخلرطـــوم ويف واألمـــن. للســـالم األفريقـــي

 منــهم املســتوى، رفيعــي حكــوميني مســؤولني عــدة مــع البعثــة

 وكـــان غانـــا. مجهوريـــة ورئـــيس الســـودان مجهوريـــة رئـــيس

 وجهـات  تبـادل  هـو  وأكـرا  أبابـا  أديـس  إىل البعثـة  مـن  الغرض

 بـني  العالقـة  حتسـني  سبل حول األفريقي االحتاد قادة مع النظر

 واألمـن  السـالم  صـون  جمـال  يف األفريقي واالحتاد األمن جملس

 السـودان  رئـيس  مـع  االجتمـاع  مـن  الغـرض  وكان أفريقيا. يف

 ووحـدة  السـودان  سـيادة  علـى  الـس  التـزام  تأكيـد  إعـادة  هو

 رأســها الــيت ةالبعثــ اجتمعــت أبيــدجان، ويف أراضــيه. وســالمة

 رفيعـي  آخـرين  ومسـؤولني  ديفـوار  كـوت  رئيس مع بريو ممثل

 والتشـديد  )٦٥(السياسـي  واغـادوغو  اتفاق دعم دف املستوى

ــى ــة، تســوية إىل التوصــل ضــرورة عل  معاجلــة إىل إضــافة ائي

 الــيت اخلطــرية واالقتصــادية واالجتماعيــة االنســانية األزمــات

 ممثـل  رأسها اليت البعثة اجتمعت كينشاسا، ويف البلد. واجهها

ــة رئــيس مــع فرنســا ــة الكونغــو مجهوري  ومســؤولني الدميقراطي

 تأكيـد  إعـادة  هو الزيارة من الغرض وكان آخرين. حكوميني

 االسـتقرار  حتقيق إىل الرامية الوطنية اجلهود بدعم الس التزام

  .)٦٦(البالد شرق يف
  

 متـــوز/  ١٦ و يونيـــه /حزيـــران  ٢٦ يف املـــداوالت  

  )٥٧١٧ و ٥٧٠٦ (اجللستان ٢٠٠٧  يوليه
  

ــة يف   ــه ٢٦ يف املعقــــودة ٥٧٠٦ اجللســ  حزيران/يونيــ

 املعنــــون البنــــد أعمالــــه جــــدول يف الــــس أدرج ،٢٠٠٧

 .“أفريقيــا إىل األمـن  جملـس  بعثـة  رؤســاء مـن  مقدمـة  إحاطـة ”

 وهـم  للبعثـة،  األربعـة  الرؤسـاء  مـن  إحاطـة  إىل الـس  واستمع

 وبــريو، املتحــدة، لكــةواملم أفريقيــا، جنــوب مــن كــل ممثلــو
__________ 

  )٦٥(  S/2007/144.املرفق ،  

  ).Corr.1و  S/2007/421انظر تقرير البعثة (  )٦٦(  
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 اللـذان  املتحـدة  واململكـة  أفريقيـا  جنـوب  ممثال وشدد وفرنسا.

 علـى  وأكـرا  واخلرطـوم  أبابا أديس إىل البعثة رئاسة يف اشتركا

 جملســه  مــع ســيما وال األفريقــي، االحتــاد مــع التعــاون أمهيــة

 احلاجـة  علـى  أيضـا  أفريقيا جنوب ممثل وشدد واألمن. للسالم

ــاملوارد األفريقــي اداالحتــ مســاعدة إىل ــه. دعمــا ب  وفيمــا لبعثات

ــا أشــــار بالســــودان، يتعلــــق  املســــؤولني أن إىل البعثــــة رئيســ

 للقـــوة اإلجيـــايب قبـــوهلم عـــن أعربـــوا اخلرطـــوم يف الســـودانيني

ــة ــظ املختلطـ ــالم، حلفـ ــة السـ ــم التابعـ ــدة لألمـ ــاد املتحـ  واالحتـ

   .)٦٧(دارفور يف األفريقي

ــل وشــدد   ــريو، ممث ــذي ب ــة رأس ال ــدجان، إىل البعث  أبي

 باتفـاق  يتعلـق  فيمـا  ديفـوار  كـوت  يف اإلجيابية التطورات على

 االتفـاق  تطبيق على الطرفني تصميم مثل السياسي، واغادوغو

 وجـود  إىل ذلك، مع وأشار، األمنية. احلالة يف العام والتحسن

 اجلــزء يف النشــطة امليليشــيات مثــل القلــق، علــى تبعــث عناصــر

ــبالد، مــن الغــريب  مراكــز ووجــود اإلجــرام معــدل عوارتفــا ال

 جمـاالت  يف التقـدم  مـن  الكـثري  حتقـق  وعدم قانونية، غري مراقبة

ــزع ــادة والتســريح الســالح ن ــاج، وإع ــوات وإصــالح اإلدم  ق

  .)٦٨(األمن

 كينشاســا، إىل البعثــة رأس الــذي فرنســا، ممثــل وأكــد  

ــرورة ــالح ضــ ــاع إصــ ــين القطــ ــة يف األمــ ــو مجهوريــ  الكونغــ

 األخــرية االنتخابــات بعــد املعارضــة ردو وحتديــد الدميقراطيــة،

 كيفــو يف الوضــع إزاء خصوصــا قلقــه عــن وأعــرب الناجحــة.

 هنـاك  االسـتقرار  عـدم  أن إىل مشـرياً  اجلنوبية، وكيفو الشمالية

  .)٦٩(الكونغولية السلطات لقلق إثارة املشاكل أكثر ميثل
__________ 

فريقيـا)؛ و الصــفحة  (جنـوب أ  ٣-٢املرجـع نفسـه، الصــفحتان     )٦٧(  
  (اململكة املتحدة). ٤

  .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٨(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

 متوز/يوليـــــه ١٦ يف املعقـــــودة ٥٧١٧ اجللســـــة ويف  

ــه جــدول يف الــس أدرج ،٢٠٠٧ ــر أعمال ــة تقري ــس بعث  جمل

 وأبيــــدجان، وأكــــرا، واخلرطــــوم، أبابــــا، أديــــس إىل األمــــن

ــا، ــن وكينشاســـ ــه ٢١ إىل ١٤ مـــ  .)٧٠(٢٠٠٧ حزيران/يونيـــ

 وهــم األربعــة، البعثــة رؤســاء مــن إحاطــة إىل الــس واســتمع

 وبــريو، املتحــدة، واململكــة أفريقيــا، جنــوب مــن كــل ممثلــو

 أن ســبق  الــيت والقضــايا  باألحــداث ذكّــروا  الــذين وفرنســا،

 بلجيكــا مــن كــل ممثلــو وأيــد الســابقة. اإلحاطــة يف عرضــوها

 ممثـل  وشـجع  .)٧١(البعثـة  وتوصـيات  استنتاجات والصني وغانا

ــا ــتعمري األفريقــي االحتــاد إطــار اســتخدام غان ــة لل  بعــد والتنمي

 الشـراكة  يف واألمـن  السـالم  عنصـري  إىل إضـافة  الـرتاع  انتهاء

 املتعلقـة  املقبلـة  املقترحـات  يف أفريقيـا،  تنميـة  أجل من اجلديدة

 ممثـل  وشـدد  .)٧٢(املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني بالتعاون

 دارفــــور  منطقــــة يف والبنــــاء التنميــــة أمهيــــة علــــى الصــــني

 بــالده دعــم عــن ديفــوار كــوت ممثــل وأعــرب .)٧٣(بالســودان

 التفـاق  الكامـل  التنفيـذ  ذلـك  يف مبـا  البعثـة،  لتوصـيات  الكامل

 للحظـر  اجلزئـي  الرفع نفسه الوقت يف طلب ولكنه غو،واغادو

 .)٧٤(الوطنيــة الشــرطة جتهيــز ليتســىن األســلحة، علــى املفــروض

 بــالده تأييــد عــن الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة ممثــل وأعــرب

 إزاء خماوفــه عــن نفســه الوقــت ويف األمــن جملــس لتوصــيات

 علـق يت مـا  سـيما  ال اجلنوبيـة،  وكيفـو  الشـمالية  كيفـو  يف احلالة

 أساسـا  الـدويل،  اإلنساين والقانون اإلنسان حقوق بانتهاكات

ــن ــل مــ ــيات قبــ ــا امليليشــ ــن وغريهــ ــات مــ ــلحة اجلماعــ  املســ
__________ 

  )٧٠(  S/2007/421  وCorr.1.  

  )٧١(  S/PV.5717 ــفحتان ــفحتان   ٨-٧، الصــــ ــا)؛ الصــــ  ٩-٨(غانــــ
  (الصني). ١١-١٠(بلجيكا)؛ الصفحتان 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢(  

  .١٠لصفحة املرجع نفسه، ا  )٧٣(  

  .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 إىل احلاجـة  علـى  األفريقـي  االحتـاد  ممثلة وشددت .)٧٥(األجنبية

ــة ــني متماســكة شــراكة إقام ــتني، ب ــا املنظم ــك يف مب ــادل ذل  تب

 وشـددت  ار.القـر  صـنع  إجـراءات  ومواءمة املنتظم، املعلومات

 واألمــن الســالم هيكــل إنشــاء يف الــدعم تقــدمي ضــرورة علــى

 مبكـر  إنـذار  نظـام  وضـع  ذلـك  يف مبـا  األفريقـي،  لالحتـاد  التابع

 يف اإلبقـاء  ضـرورة  علـى  مشددة وختمت أفريقية. قوة وإنشاء
 للجهـــود األفريقــي  الطــابع  علــى  للســودان  املختلطــة  العمليــة 

  .)٧٦(املبذولة
  

تشـرين   ٣٠إىل  ٢٤ليشـيت،   - رالبعثة إىل تيمـو   - ١١
    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

 
 ٢٤ مـن  ليشـيت  -ر تيمـو  إىل األمن جملس بعثة جرت  

 جنـــوب ممثـــل برئاســـة ٢٠٠٧ الثـــاين/نوفمرب تشـــرين ٣٠ إىل

 التـزام  تأكيـد  إعـادة  هو للبعثة األساسي الغرض وكان أفريقيا.

 السـالم  توطيـد  علـى  التيمـوري  الشـعب  مبسـاعدة  األمن جملس

ــيادة الــــدميقراطي واحلكــــم ــانون وســ ــرة يف القــ ــا فتــ ــد مــ  بعــ

ــات ــو يف االنتخاب ــبري ليشــيت، -ر تيم ــن والتع ــم ع ــس دع  ال

 ليشــيت، - تيمــور يف املتكاملــة املتحــدة األمــم لبعثــة الكامــل

 البعثـة.  واليـة  تنفيـذ  يف الواقـع  أرض علـى  احملـرز  التقدم وتقييم

 عمــ النظــر وجهــات وتبــادل مبناقشــة تعليمــات البعثــة وتلقــت
ــو ســلطات  ملســاعدة والوســائل الســبل بشــأن ليشــيت -ر تيم

 الـيت  املكاسب من لالستفادة الالزمة القدرات تطوير يف البالد

 والدميقراطيــة. كــاألمن جمــاالت يف الوقــت ذلــك حــىت حتققــت

ــة واجتمعـــت ــو رئـــيس مـــع البعثـ  ومســـؤولني ليشـــيت -ر تيمـ

    .)٧٧(وبوكاو ديلي أساقفة ومع املستوى، رفيعي حكوميني
  

__________ 

  .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٥(  

  .١٣-١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٦(  

  ).S/2007/711انظر تقرير البعثة (  )٧٧(  

ــانون ١٣ و ٦ يف املــــــــــــــداوالت    األول/ كــــــــــــ

  )٥٨٠١ و ٥٧٩١ (اجللستان ٢٠٠٧  ديسمرب
  

 كــــــــــانون ٦ يف املعقــــــــــودة ٥٧٩١ اجللســــــــــة يف  
 البنـد  أعمالـه  جـدول  يف الـس  أدرج ،٢٠٠٧ األول/ديسمرب

 إىل األمــن جملــس بعثــة رئــيس مــن مقدمــة إحاطــة” املعنــون
 ممثـل  البعثـة،  رئـيس  مـن  إحاطة إىل واستمع .“ليشيت - رتيمو

 ظلـت  ليشيت -ر تيمو يف احلالة بأن أفاد الذي أفريقيا، جنوب
 تواجـه  الـيت  التحديات إن وقال هشة. ولكنها ومستقرة هادئة

ــبالد ــت الـ ــات يف متثلـ ــني اخلالفـ ــزب بـ ــاكم احلـ ــزب احلـ  وحـ
 والعـدد  الـبالد،  يف السياسـي  التوجيـه  بشـأن  الرئيسي املعارضة

 يطلــق مــن فــيهم مبــن داخليــا، املشــردين األشــخاص مــن كــبري
 اخلدمـة  من فروا سابقون جنود وهم “امللتمسني” اسم عليهم

ــا املؤسســات، وضــعف العســكرية، ــا ذلــك يف مب ــن قطاع  األم
 واالفتقـار  احلكـم  جمـاالت  تواجههـا  اليت والصعوبات والعدالة،

ــدرات إىل ــا، القـ ــعوبات فيهـ ــادية والصـ ــة االقتصـ  واالجتماعيـ
ــة ــة بانتشــار املرتبط ــر. البطال ــا والفق ــق وفيم ــة يتعل ــم ببعث  األم
 احلكومــة أن إىل أشــار ليشــيت، - تيمــور يف املتكاملــة املتحــدة
ــلة إىل دعـــت ــاطها. مواصـ ــال نشـ ــة إن وقـ  األمـــن جملـــس بعثـ

ــأن عمومــا مقتنعــة ليشــيت -ر تيمــو غــادرت  يف يســري البلــد ب
ــار ــحيح مســـ ــو صـــ ــتقرار، حنـــ ــدة، االســـ ــالم والوحـــ  والســـ
 مشـاركة  اسـتمرار  أن ليشيت -ر تيمو ممثل وأكد .)٧٨(والرخاء

 تتعـزز  ولكـي  اسـتقرارا  الوضـع  يـزداد  لكـي  مهم املتحدة األمم
  .)٧٩(واألمن السالم ويتوطد الوطنية املؤسسات

 كــــــــانون ١٣ يف املعقــــــــودة ٥٨٠١ اجللســـــــة  ويف  
 تقريـر  أعمالـه  جدول يف الس أدرج ،٢٠٠٧ األول/ديسمرب

ــة ــرين ٣٠-٢٤ ليشـــيت، -ر تيمـــو إىل األمـــن جملـــس بعثـ  تشـ
__________ 

  )٧٨(  S/PV.5791 ٥-٢، الصفحات.  

  .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٩(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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ــاين ــتمع .)٨٠(٢٠٠٧ /نوفمربالثـ ــة إىل الـــس واسـ ــن إحاطـ  مـ
 -ر تيمــو ممثلــة وأكــدت أفريقيــا. جنــوب ممثــل البعثــة، رئــيس
ــيت ــرة ليشـ ــرى مـ ــدوث أخـ ــورات حـ ــة تطـ ــدها، يف إجيابيـ  بلـ

 والفقــر، البطالــة، مثــل للقلــق، املــثرية اــاالت علــى وشــددت
 واخلالفــات داخليــا، املشــردين األشــخاص مــن الكــبري والعــدد
 املـوارد  إىل امللحـة  احلاجـة  علـى  وشددت القادة. بني ةالسياسي

 يف األجــل والطويلــة املســتدامة التنميــة حتقيــق علــى واملســاعدة
 سـنوات،  مخـس  البعثـة  واليـة  متديـد  وطلبـت  ليشـيت،  -ر تيمـو 
 وسـنتان  واألمـن،  الشـرطة  قطـاعي  لتعزيـز  سـنة  ونصف سنتان

 يف القـــدرات بنـــاء يف املســـاعدة علـــى للتركيـــز ســـنة ونصـــف
ــم قطاعــــات ــرطة واإلدارة احلكــ ــن. والشــ  أن وقالــــت واألمــ

 قويـة،  دميقراطيـة  مؤسسـات  إنشـاء  إىل ـدف  يشـيت ل - ورتيم
 مـــن بـــدالً الـــذات علـــى واالعتمـــاد القـــانون، ســـيادة وبســـط
 اســتنتاجات املــتكلمني معظــم وأيــد .)٨١(التبعيــة منــاخ تشــجيع

 الســتمرار البالغــة الضــرورة علــى وشــددوا وتوصــياا، البعثــة
ــم ســاعدةم ــز يف املتحــدة األم ــو تعزي  وحتقيــق ليشــيت -ر لتيم

ــا، االســتقرار ــيما ال فيه ــن جمــاالت يف س ــة األم ــاء والعدال  وبن
    واإلنسانية. واالقتصادية االجتماعية والتحديات املؤسسات،

__________ 

  )٨٠(  S/2007/711.  

  )٨١(  S/PV.5801 ٥-٣، الصفحات.  

 االحتـاد  عـن  بالنيابـة  تكلـم  الـذي  الربتغال، ممثل وأعاد  

 األورويب االحتـاد  زامالتـ  تأكيـد  إليه، املنتسبة والبلدان األورويب

 ودعـــا  ليشـــيت،  -ر يمـــو ت يف والدميقراطيـــة  الســـالم  بتوطيـــد

ــة إىل حكومتـــها  املشـــردين األشـــخاص لعـــودة الظـــروف يئـ

ــة جمتمعــام يف وإدمــاجهم توطينــهم وإعــادة داخليــا  .)٨٢(احمللي

 مـن  فريـق  إرسـال  يف بـالده  رغبـة  عـن  سـلوفاكيا  ممثل وأعرب

 وحتديــد املســاعدة لتقــدمي الســالم حفــظ عمليــات إدارة خــرباء

 وتسـليم  التـدريب،  جمـال  يف العالقـة  القضـايا  مـع  التعامـل  سبل

 وبنمـا  سـلوفاكيا  ممـثال  وحث .)٨٣(التيمورية للشرطة املسؤولية

ــى ــذ علــ ــيات تنفيــ ــة توصــ ــق جلنــ ــة التحقيــ ــتقلة اخلاصــ    املســ

 .)٨٤(للعدالـة  تعزيزا التوصيات لتلك واالمتثال ليشيت -ر لتيمو

ر لتيمـو  اخلـاص  املمثل ملقترح بلده تأييد نع بريو ممثل وأعرب
 لدراسـة  خـرباء  بعثـة  ينشـر  أن العام لألمني ينبغي بأنه ليشيت -

   يف املتكاملــــة املتحــــدة األمــــم بعثــــة شــــرطة بــــني العالقــــة

  .)٨٥(الداخلية ووزارة املسلحة والقوات ليشيت، - تيمور
__________ 

  .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٢(  

  .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٣(  

  (سلوفاكيا وبنما). ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ األمن، جملس بعثات

    

 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

ــا                  ــرب أفريقيـــــــ غـــــــ
 وغانــــا، ،(ســــرياليون

ــا، ــا وغينيـــ  - وغينيـــ

 وكـــــــوت بيســـــــاو،

ــوار، ــا، ديفــــ  وليربيــــ

)ونيجرييا
 (أ)

٢٩-٢٠ 
حزيران/يونيه 

٢٠٠٤  

اململكــــــة املتحــــــدة   
ــة)،   ــة البعثــــ (رئيســــ

 أملانيــــــا،و ،إســــــبانيا

 وباكسـتان،  وأنغوال،

ــنن، والربازيـــــل،  وبـــ

ــر، ــا، واجلزائ  وروماني

ــيلي، ــني، وشــ  والصــ

 والفلـــبني، وفرنســـا،

ــات ــدة والواليـ  املتحـ

 األمريكية

S/2004/491 ٥٠٠٠ 
 حزيــــران/ ٣٠

  ٢٠٠٤يونيه 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
جملـس األمــن إىل  

 غرب أفريقيا

  ٣٩املادة 

رئيس بعثـة جملـس   
ــرب   ــن إىل غـ األمـ

 قياأفري

ــة    ــة (اململك ــيس البعث رئ
ــاد  املتحــــــدة)، واالحتــــ

 ،الروســــــي، وأنغــــــوال
 وفرنسا

S/2004/525 ٥٠٠٥ 
ــوز/ ١٦  متـــــــــ

 ٢٠٠٤يوليه 

تقرير بعثة جملس 
األمــن إىل غــرب 

ــا،  إىل  ٢٠أفريقي
ــران/ ٢٩  حزيـــــ

 ٢٠٠٤يونيــــــــه 

  ٣٧املادة 

 وغانـا،  ،سرياليون

ــا، ــوت وغينيـ  وكـ
 وليربيـــا، ،ديفـــوار

 ونيجرييـــــــــــــــــا، 

ــة   ــة (اململكـ ــيس البعثـ رئـ
املتحـــــــدة)، واالحتـــــــاد 

ــتان، ،الروســــي  وباكســ

 الفريـق  رئيسة( والربازيل

 بغينيـا  املعـين  االستشاري



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

               )S/2004/525( ،ــاو واليابان وهولندا ــابع بيس ــس الت  للمجل

 االقتصــــــــــــــــــــــــــادي

 وبــــنن، ،)واالجتمــــاعي

 وجنـــــــوب واجلزائــــــر، 

ــا، ــرياليون، أفريقيـــ  وســـ

ــيلي، ــني، وشـــــ  والصـــــ

 -  وغينيـا  وغينيا، وغانا،

ــاو، ــبني،و بيســــــ  الفلــــــ

 نيابـــة( ديفـــوار وكـــوت

 االقتصـادية  اجلماعية عن

 وليربيـا،  ،)أفريقيـا  لغرب

 نيابة( وهولندا ونيجرييا،

 ،)األورويب االحتـــاد عـــن
 املتحــــــدة  والواليــــــات 

 واليابان األمريكية،

ــا   ــط أفريقيـــــــ وســـــــ
(كيغايل، وكينشاسا، 
ــافو،  وبوكــــــــــــــــــــــ

 وبومجبورا، وعنتييب)

٢٥-٢١ 
 تشرين الثاين/

ــوفمرب  نـــــــــــــ
٢٠٠٤ 

ســــــــا (رئيســــــــة فرن
ــاد   ــة)، االحتـــــ البعثـــــ

ــبانيا، ،الروســـي  وإسـ

ــا، ــوال، وأملانيـــ  وأنغـــ

ــتان،  وباكســــــــــــــــــ

ــنن، والربازيـــــل،  وبـــ

ــر، ــا، واجلزائ  وروماني

ــيلي، ــني، وشــ  والصــ

ــبني، ــة والفلـ  واململكـ

ــدة  لربيطانيـــــا املتحـــ

ــى ــدا العظمـــ  وأيرلنـــ

 والواليـات  الشمالية،

 األمريكية املتحدة

S/2004/891 ٥٠٩١ 
تشــــــــرين  ٣٠

ــاين/نوفمرب  الثــــ
٢٠٠٤ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
جملـس األمــن إىل  

 وسط أفريقيا

  ٣٩املادة 

رئيس بعثـة جملـس   
ــط  األمـــن إىل وسـ

 أفريقيا (فرنسا)

 رئيس البعثة (فرنسا)

  S/2004/934 ٥٠٩٦ 
ــانون  ٨ كــــــــــ

األول/ديســـمرب 
٢٠٠٤ 

تقرير بعثة جملس 
األمـن إىل وسـط   

 ٢٥-٢١أفريقيا 
تشــــــــــــــــــــرين  
الثـــــــــاين/نوفمرب 

٢٠٠٤ 

)S/2004/934( 

  ٣٧املادة 

 ،أوغنـــــــــــــــــــــدا
 وبورونـــــــــــــدي،

ــة  ومجهوريـــــــــــــــ

 الكونغـــــــــــــــــــــو

ــة،  الدميقراطيـــــــــــ

ــدا،  وروانـــــــــــــــــ

 واليابان وهولندا،

رئــيس البعثــة (فرنســا)، 
ــبانيا ــا، ،إســــــ  وأملانيــــــ

ــدا، وأنغــــــوال،  وأوغنــــ

ــل، وباكســتان،  والربازي

 وبورونــــــدي، وبـــــنن، 

 الكونغــــــو ومجهوريـــــة 

ــة، ــدا، الدميقراطيـ  وروانـ

 ،والفلـــــبني ورومانيـــــا،
 املتحــــــــدة واململكــــــــة

ــا ــى لربيطانيـــــ  العظمـــــ

ــدا ــمالية، وأيرلنــــ  الشــــ

 واليابان وهولندا،



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

 ١٦-١٣ (ب)هاييت               
ــان/أبريل  نيسـ

٢٠٠٥ 

ــة   ــل (رئيســــ الربازيــــ
ــاد   ــة)، االحتـــــ البعثـــــ

 ،الروســـــــــــــــــــــــــي
 وبـــنن، واألرجنـــتني،

 ومجهوريــة واجلزائــر،

ــا ــدة، ترتانيـــــ  املتحـــــ

 ورومانيا، والدامنرك،

 وفرنســــا، والصــــني،

ــبني، ــة والفلـ  واململكـ

ــدة  لربيطانيـــــا املتحـــ

ــى ــدا العظمـــ  وأيرلنـــ

 والواليـات  الشمالية،

ــدة ــة، املتحـ  األمريكيـ

 .واليابان

S/2005/220 ٥١٦٤ 
ــان/ ٣٠  نيســـــ

 ٢٠٠٥أبريل 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
جملـس األمــن إىل  

 هاييت

  ٣٩املادة 

رئيس بعثـة جملـس   
 األمن إىل هاييت

 رئيس البعثة (الربازيل)

  S/2005/302 ٥١٧٨ 
ــايو  ١٣ أيار/مــ

٢٠٠٥ 

ثة جملس تقرير بع
األمــن إىل هــاييت 

S/2005/302( 

  ٣٧املادة 

 وبــــريو، ،إســــبانيا

 وترينيــــــــــــــــــداد 

 وشيلي، وتوباغو،

ــاال،  وغواتيمـــــــــــ

ــدا،  وكنــــــــــــــــــــ

 ولكســـــــــــمربغ،

 والنـــــــــــــــــرويج،

  وهاييت

  ٣٩املادة 

ــدائم   ــل الــــ املمثــــ
ــة  ملنظمــــــــــــــــــــــ
الفرنكوفونيـــــــــــة 
ــم  لــــــــدى األمــــــ

 املتحدة

ــتني ــبانيا، ،األرجنـ  وإسـ

ــل،  ،بــــــريوو والربازيــــ
 وتوبـــــاغو، وترينيـــــداد

 ترتانيــــــــا هوريــــــــةومج

ــدة، ــا، املتحـــ  ورومانيـــ

ــيلي، ــاال، وشـ  وغواتيمـ

 والفلــــــبني، وفرنســــــا،

ــدا، ــمربغ، وكنـ  ولكسـ

ــرويج، ــاييت، والنـــ  وهـــ

 املتحــــــدة والواليــــــات

ــة، ــان، األمريكيـ  واليونـ

 الفرنكوفونيـــة ومنظمـــة

 املتحدة األمم لدى

ــا   ــط أفريقيـــــــ وســـــــ
ــدا  ،(أوغنــــــــــــــــــــــــ

 وبورونــــــــــــــــــــدي،

يــــــا ترتان ومجهوريــــــة
ــدة ــة ،املتحـ  ومجهوريـ

 الدميقراطيــة، والكونغــ

 )ورواندا

١١-٤ 
تشـــــــــــــــرين 
ــاين/نوفمرب  الثـ

٢٠٠٥ 

 فرنســــــــا (رئيســــــــة

ــاد   ــة)، االحتـــــ البعثـــــ
 ،الروســـــــــــــــــــــــــي

ــتني،  واألرجنــــــــــــــــ

ــنن، والربازيـــــل،  وبـــ

 ومجهوريــة واجلزائــر،

ــا ــدة، ترتانيـــــ  املتحـــــ

 ورومانيا، والدامنرك،

ــني، ــبني، والصـ  والفلـ

ــة ــدة واململكـــ  املتحـــ

ظمـــــى الع لربيطانيـــــا
 ،وأيرلنــــدا الشــــمالية

ــ ــدة اتوالواليـ  املتحـ

 واليابــان، األمريكيــة،

 واليونان

S/2005/682 ٥٣٠٥ 
تشــــــــرين  ١٥

ــاين/نوفمرب  الثــــ
٢٠٠٥ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
جملـس األمــن إىل  

 وسط أفريقيا

  ٣٩املادة 

رئيس بعثـة جملـس   
ــط  األمـــن إىل وسـ

 أفريقيا

 رئيس البعثة (فرنسا)

S/2005/716 ــانون  ٦ كــــــــــ
اِألول/ديســـمرب 

٢٠٠٥ 

رئـــــــيس بعثـــــــة 
س األمــن إىل جملـ 

وســـط أفريقـــي، 
ــرين  ١١-٤ تشــ

الثـــــــــاين/نوفمرب 
٢٠٠٥ 

)S/2005/716( 

  ٣٧املادة 

أوغنـــــــــــــــــــــدا، 
وبورونـــــــــــــدي، 

 ورواندا.

رئــيس البعثــة (فرنســا)، 
ــدا ــل، ،أوغنـــ  والربازيـــ

ــر، وبورونــدي،  واجلزائ

 ترتانيــــــــا ومجهوريــــــــة

 ورواندا املتحدة،



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1274/1582 
 

 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

 (ج)السودان، وتشاد               
 

١٠-٤ 
حزيران/يونيه 

٢٠٠٦ 

 املتحــــــدة  اململكــــــة 
ــة)،   ــة البعثــــ (رئيســــ

 ،االحتـــــاد الروســـــي 
ــتني، ــريو، واألرجن  وب

ــة ــا ومجهوريـــ  ترتانيـــ

ــدامنرك، املتحــدة،  وال

ــلوفاكيا،  وســـــــــــــــــ

 وغانــــــا، والصــــــني،

ــا، ــر، وفرنســــ  وقطــــ

 والكونغــــــــــــــــــــــو،

ــات ــدة والواليـ  املتحـ

 واليابــان، األمريكيــة،

 واليونان

S/2006/341 ٥٤٦٢ 
 حزيــــران/ ١٥

 ٢٠٠٦يونيه 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 

ن إىل جملـس األمــ 
الســودان وتشــاد 
ــاد  ومقـــــر االحتـــ
أألفريقـــــــــــي يف 

 أديس أبابا

رئـــــيس بعثـــــة جملـــــس  
األمـــــن إىل الســـــودان   
وتشــــــــاد (اململكــــــــة  
ــرئيس   ــدة)، والـــ املتحـــ
ــة إىل   ــارك للبعثــــ املشــــ
ــا)،  ــاد (فرنســـــــ تشـــــــ
ومجهوريــــــــة ترتانيــــــــا 

 املتحدة

S/2006/433 ٥٤٧٨ 
 حزيــــران/ ٢٩

 ٢٠٠٦يونيه 

 تقرير بعثة جملس

األمـــــــــــــــن إىل 
وتشــاد  الســودان

S/2006/433( 

  ٣٧املادة 

 والسودان، ،تشاد

ــر،  ومصــــــــــــــــــــ

 والنـــــــــــــــــرويج،

 والنمسا

رئـــــيس بعثـــــة جملـــــس 
األمـــــن إىل الســـــودان   
وتشــــــــاد (اململكــــــــة  
ــرئيس   ــدة)، والـــ املتحـــ
ــة إىل   ــارك للبعثــــ املشــــ
ــا)،  ــاد (فرنســـــــ تشـــــــ

 والســـــودان، ،وتشـــــاد

ــر، ــو، وقطــــ  والكونغــــ

 والنــــــرويج، ومصــــــر،

 مساوالن

مجهوريـــــة الكونغـــــو 
 الدميقراطية

١٢-١٠ 
حزيران/يونيه 

٢٠٠٦ 

فرنســــــــا (رئيســــــــة 
ــريو  ــة)، بــــــ  ،البعثــــــ

ــة ــا ومجهوريـــ  ترتانيـــ

ــدامنرك، املتحــدة،  وال

 وغانــا،  وســلوفاكيا، 

 والكونغــــــــــــــــــــــو،

ــات ــدة والواليـ  املتحـ

 واليابان األمريكية،

S/2006/344 ٥٤٦٦ 
 حزيــــران/ ١٦

 ٢٠٠٦يونيه 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 

األمــن إىل  جملـس 
ــة  مجهوريـــــــــــــــ
الكونغــــــــــــــــــو 

 الدميقراطية

 رئيس البعثة (فرنسا) 

S/2006/434 ٥٤٨٢ 
متوز/يوليــــــه  ٦

٢٠٠٦ 

 تقرير بعثة جملس

األمـــــن بشـــــأن  
ــة  العمليــــــــــــــــــ
االنتخابيـــــــــة يف 
ــة  مجهوريـــــــــــــــ
الكونغــــــــــــــــــو 
 الدميقراطيـــــــــــــة

)S/2006/434( 

  ٣٧املادة 

ــا  ،بلجيكــــــــــــــــــ
ــة  ومجهوريـــــــــــــــ

 الكونغـــــــــــــــــــــو

ــة،  الدميقراطيـــــــــــ

 وفنلندا

رئــيس البعثــة (فرنســا)، 
 ومجهوريـــــة ،بلجيكـــــا

ــا ــ ترتانيـــــــ  دة،املتحـــــــ

ــة ــو ومجهوريـــ  الكونغـــ

ــة،  وفنلنـــدا، الدميقراطيـ

 والكونغو

 ١٦-١١ أفغانستان
تشـــــــــــــــرين 
ــاين/نوفمرب  الثـ

٢٠٠٦ 

اليابـــــــان (رئيســـــــة  
البعثــــــة)، واالحتــــــاد 

 ،الروســـــــــــــــــــــــــي
ــتني،  واألرجنــــــــــــــــ

 والــــــــــــــــــــــدامنرك،

ــلوفاكيا،  وســـــــــــــــــ

ــا، ــر، وفرنســــ  وقطــــ

ــة ــدة واململكـــ  املتحـــ

 العظمـــــى لربيطانيـــــا

 ،يرلنــــدا الشــــماليةوأ
ــات ــدة والواليـ  املتحـ

 واليونان مريكية،األ

S/2006/875 ٥٥٧٠ 
تشــــــــرين  ٢٢

ــاين/نوفمرب  الثــــ
٢٠٠٦ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 

األمــن إىل  جملـس 
 أفغانستان

  ٣٧املادة 

 أفغانستان
 رئيس البعثة (اليابان)

S/2006/935 ٥٥٨١ 
ــانون  ٧ كــــــــــ

األول/ديســـمرب 
٢٠٠٦ 

 تقرير بعثة جملس

األمـــــــــــــــن إىل 
  أفغانستان

)S/2006/935( 

  ٣٧املادة 

ــتان  ،أفغانســـــــــــــ
 مجهوريــة( وإيــران

 ،)اإلســــــــالمية -
ــتان،  وباكســــــــــــ

 وكنـــدا، وفنلنـــدا،

 واهلند والنرويج،

رئيس البعثـة (اليابـان)،   
 ،االحتــــــــاد الروســــــــي

 وإيــــران  وأفغانســــتان،

 - مجهوريــــــــــــــــــــــة(

 ،)اإلســــــــــــــــــــــــالمية
ــتان، ــريو، وباكســـ  وبـــ

ــدامنرك، ــني، والــ  والصــ

 وفنلنـــــــدا، وفرنســـــــا،



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

ــدا،                ــة وكنـــــ  واململكـــــ

 لربيطانيــــــــا املتحــــــــدة

 وأيرلنــــــــدا مــــــــىالعظ

 والنــــرويج، الشــــمالية،

 واهلند

 ٢٨-٢٥ كوسوفو
ــان/أبريل  نيسـ

٢٠٠٨ 

ــة   ــا (رئيســــ بلجيكــــ
واالحتــــــاد  البعثــــــة)،

 ،الروســـــــــــــــــــــــــي
 وإندونيســــــــــــــــــيا، 

 وبنمـــــا،  وإيطاليـــــا، 

 وجنــــــوب وبــــــريو،

 وسـلوفاكيا،  أفريقيـا، 

 وغانــــــا، والصــــــني،

ــا، ــر، وفرنســــ  وقطــــ

ململكــة وا والكونغــو،
ــدة لربيطانيـــــا   املتحـــ
ــدا   ــى وأيرلنـــ العظمـــ

 والواليـات  ،شماليةال

 األمريكية املتحدة

S/2007/220 ٥٦٧٢ 
أيار/مــــــــايو  ٢

٢٠٠٧ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 
ــن   ــس األمـــ جملـــ
ــألة  ــأن مســـ بشـــ

 كوسوفو

 رئيس البعثة (بلجيكا) 

  S/2007/256 ٥٦٧٣ 
ــايو  ١٠ أيار/مــ

٢٠٠٧ 

تقرير بعثة جملس 
األمـــــن بشـــــأن  
مسـألة كوسـوفو   

)S/2007/256( 

رئيس البعثة (بلجيكا)،  
ــي  ــاد الروســــ  ،واالحتــــ

ــا، وإندونيســيا،  وإيطالي

ــا، ــريو، وبنمــــــــ  وبــــــــ

 والصـــني، وســـلوفاكيا،

ــا، ــا، وغانــــــ  وفرنســــــ

 وقطـــــــــر، وفنلنـــــــــدا،

ــة  املتحـــــــدة واململكـــــ

ــا ــى لربيطانيـــــ  العظمـــــ

ــدا ــمالية، وأيرلنــــ  الشــــ

 املتحــــــدة والواليــــــات

 األمريكية

أديـــــــــــس أبابـــــــــــا، 
واخلرطــــوم، وأكــــرا، 
 وأبيدجان، وكنشاسا

٢١-١٤ 
حزيران/يونيه 

٢٠٠٧ 

 ،الحتــــــاد الروســــــيا
 وإندونيســـــــــــــــــــيا،

 وبلجيكــا،  وإيطاليــا، 

 رئيسـة ( وبريو وبنما،

 ،)أبيــدجان إىل البعثــة
ــوب ــا وجنــــ  أفريقيــــ

 مشـــــاركة رئيســـــية(

 أبابـا  أديـس  إىل للبعثة

 ،)وأكـــرا  واخلرطـــوم
 والصني، وسلوفاكيا،

ــا، ــا وغانـــــ  وفرنســـــ

ــة( ــة رئيســـ  إىل البعثـــ

ــا)كينش  وقطـــر، ،اسـ

ــو،  واململكــة والكونغ

 يــــــالربيطان املتحــــــدة

 وأيرلنــــــدا العظمــــــى

 رئيســـــية(الشـــــمالية 

 إىل للبعثــــة مشـــاركة 

 واخلرطـوم  أبابا أديس

 والواليـــات ،)وأكـــرا

 األمريكية املتحدة

S/2007/347 ٥٧٠٦ 
 حزيــــران/ ٢٦

 ٢٠٠٧يونيه 

إحاطات قدمتها 
ــم   ــة األمـــــ بعثـــــ
ــدة إىل  املتحــــــــــ

 أفريقيا

رؤساء البعثـات (بـريو،    
ــا،   ــوب أفريقيـــــ وجنـــــ
ــة   ــا، واململكــــ وفرنســــ

 املتحدة)

  S/2007/421 

and Corr.1 
٥٧١٧ 

ــوز/ ١٦  متـــــــــ

 ٢٠٠٧يوليه 

 تقرير بعثة جملس

األمـن إىل أديــس  
أبابا، واخلرطوم، 
ــرا،  وأكــــــــــــــــــ
ــدجان،  وأبيــــــــــ
ــا،  وكنشاســــــــــ

 ٢١إىل  ١٤ مــن
ــه  حزيران/يونيـــــ

٢٠٠٧ 

)S/2007/421 
 )Corr.1 و

  ٣٧املادة 

مجهورية الكونغـو  
ــة،  الدميقراطيـــــــــــ

  وكوت ديفوار

  ٣٩املادة 

ــدائم   ــل الــــ املمثــــ
حتـــاد األفريقـــي لال

ــم  لــــــــدى األمــــــ
 املتحدة

رؤساء البعثـات (بـريو،   
ــا،   ــوب أفريقيـــــ وجنـــــ
ــة   ــا، واململكــــ وفرنســــ

ــا ــدة)، وبلجيكــ  ،املتحــ
ــة ــو ومجهوريـــ  الكونغـــ

 والصـــني، الدميقراطيـــة،

ــا، ــوت وغانـــــــ  وكـــــــ

 الـدائم  واملمثـل  ديفوار،

 األفريقي لالحتاد
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 التشكيلة املدة الوجهة
ــارير الت قـــــــــــ

 والصالحيات
أرقام اجللسات 

 البند الفرعي وتوارخيها
الدعوات (املادتان 

 املتكلمون )٣٩و  ٣٧

 ٣٠-٢٤ ليشيت - تيمور               
تشـــــــــــــــرين 
ــاين/نوفمرب  الثـ

٢٠٠٧ 

ــوب أفريقيـــــــا   جنـــــ
ــة)،  (رئ ــة البعثــــ يســــ

ــي  ــاد الروســ  ،واالحتــ
 وإندونيســــــــــــــــــيا، 

ــلوفاكيا،  وســـــــــــــــــ

 والواليــات والصــني،

 األمريكية املتحدة

S/2007/647 ٥٧٩١ 
ــانون  ٦ كــــــــــ

األول/ديســـمرب 
٢٠٠٧ 

ــدمها   ــة قــ إحاطــ
رئـــــــيس بعثـــــــة 

األمــن إىل  جملـس 
 ليشيت - تيمور

  ٣٧املادة 

 ليشيت - تيمور
ريـــس البعثـــة (جنـــوب  
أفريقيــــــا)، وإيطاليــــــا، 

 ليشيت  -وتيمور

  S/2007/711 ٥٨٠١ 
كـــــــــانون  ١٣

األول/ديســـمرب 
٢٠٠٧ 

 تقرير بعثة جملس

 األمن إىل تيمـور 

-٢٤ليشــيت،  -

ــرين  ٣٠ تشـــــــــ
الثـــــــــاين/نوفمرب 

٢٠٠٧ 

)S/2007/711( 

  ٣٧املادة 

 ،أســــــــــــــــــــتراليا
 والربتغــــــــــــــــال،

 ليشيت، - وتيمور

 والفلـــــــــــــــــــبني،

ــدا،  ونيوزيلنــــــــــــ

 واليابان

ــوب    ــة (جن ــيس البعث رئ
الحتـــــــاد اأفريقيـــــــا)، و

ــي ــتراليا، ،الروســ  وأســ

ــا، وإندونيســيا،  وإيطالي

ــال، ــا، والربتغـ  وبلجيكـ

 وتيمـور  وبـريو،  وبنما،

 وســلوفاكيا، ليشــيت، -

ــا، والصــــــــني،  وغانــــــ

 والفلــــــبني، وفرنســــــا،

ــر، ــو، وقطــــ  والكونغــــ

ــة  املتحـــــــدة واململكـــــ

ــا ــى لربيطانيـــــ  العظمـــــ

ــدا ــمالية، وأيرلنــــ  الشــــ

يــات والوال ونيوزيلنــدا،
ــدة األمريكيـــــة   ،املتحـــ

 واليابان
  

االجتمـاعي  وبيساو التابع للمجلس االقتصادي  - بيساو باالشتراك مع الفريق االستشاري املخصص املعين بغينيا - ت الزيارة إىل غينياجر  (أ)  
  بيساو (الربازيل، وجنوب أفريقيا، وغامبيا). - وفريق أصدقاء غينيا

  لمجلس االقتصادي واالجتماعي.لاييت التابع جرت بعثة هاييت باالقتران مع زيارة الفريق االستشاري املخصص املعين   (ب)  

  زارت البعثة أيضا مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا.  (ج)  
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  اإلحاطات – ٥٦

  

 األمــن جملــس اســتمع االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  

 ارتباطــا مرتبطــة غــري مواضــيع بشــأن اإلحاطــات مــن عــدد إىل

 فـروع  مشلـت  وقد أعماله. جدول على املدرجة بالبنود صرحيا

 يف اإلحاطــات تلــك مناســباً، ذلــك كــان حيثمــا الفصــل، هــذا
 الــيت لإلحاطــات تغطيــة هنــا وتــرد .)١(املنــاطق ملختلــف تناوهلــا

 مســائل تناولــت الــيت واإلحاطــات مغلقــة جلســات يف قُــدمت

  املناطق. بني مشتركة

 مـن  مغلقـة  جلسـات  يف إحاطـات  إىل الـس  واستمع  

 العـام  لألمـني  اخلـاص  واملبعـوث  )٢(الدولية العدل حمكمة رئيس

  .)٣(زمبابوي يف البشرية املستوطنات بقضايا املعين

 جلســات األمــن جملــس عقــد الفتــرة، هــذه وخــالل  

 ويف الفرعيـة.  هيئاتـه  رؤسـاء  إىل مباشـرة  خالهلا استمع عديدة

 األول/ديســـــمرب كـــــانون ٢٢ يف املعقـــــودة ٥١٠٦ اجللســـــة

ــتمع ،٢٠٠٤ ــة إىل الــــس اســ ــ حتــــت إحاطــ  املعنــــون دالبنــ

 ،“العاملـة  وأفرقتـه  األمـن  جملـس  جلـان  رؤسـاء  مـن  إحاطات”
 البنـــد حتـــت إحاطـــات إىل أخـــرى جلســـات ١٠ يف واســـتمع

 لـس  التابعـة  الفرعيـة  اهليئـات  رؤسـاء  مـن  إحاطات” املعنون
__________ 

ألـف (العالقـة املؤسسـية مـع     -١٨انظر، حتت أفريقيـا، الفـرعني     )١(  
(إحاطتـــان قـــدمهما وزيـــر الشـــؤون   ١٩االحتـــاد األفريقـــي) و 

 ٣٢ارجية ووزيـر الـدفاع ألوغنـدا)، وحتـت أوروبـا، الفـرع       اخل
ــاون يف     ــن والتعـ ــة األمـ ــر ملنظمـ ــرئيس املباشـ ــدمها الـ ــة قـ (إحاطـ

  أوروبا)، من هذا الفصل.

ــت  )٢(   ــان يف  ٥٧٧٥و  ٥٥٥٧ان اجللســـــ ــرين  ٢٧املعقودتـــــ تشـــــ
  ، على التوايل.٢٠٠٧األول/أكتوبر 

. وملزيـــد ٢٠٠٥متوز/يوليـــه  ٢٧، املعقـــودة يف ٥٢٣٧اجللســـة   )٣(  
من املعلومات عن املناقشة يف تلك اجللسة، انظر الفصـل الثـاين،   

  .١اجلزء الثاين، الفرع ألف، القضية 

 جلــان  خمتلــف  رؤســاء  قــدم  اجللســات،  تلــك  ويف )٤(“األمــن

 إىل أخــرى عاملـة  وأفرقـة  اإلرهــاب مكافحـة  وجلـان  اجلـزاءات 

 مالحظة يف ويرد األجهزة. تلك عمل عن عامة صورة الس

  اإلحاطات. بتلك شامل جدول اخلامس الفصل يف متهيدية

 بشـأن  اإلحاطـات  مـن  عـدد  إىل أيضـا  الس واستمع  

 كــانون ٦ يف املعقــودة ،٥٧٩٢ اجللســة ففــي إنســانية. قضــايا

ــمرب ــتمع ،٢٠٠٧ األول/ديسـ ــس اسـ ــة إىل الـ ــدمها إحاطـ  قـ

 يف اإلغاثــة  ومنســق االنســانية  للشــؤون العــام  األمــني وكيــل
 إلثيوبيــا  زيارتــه  عــن تقريــرا  قــدم  الــذي الطــوارئ،  حــاالت

 نـوفمرب /الثـاين  تشـرين  ٢٦ مـن  الفتـرة  يف والصومال والسودان

 إثيوبيــا  يف اجتمــع  بأنــه وأفــاد  ديســمرب. /األول كــانون ٤ إىل

 حيـث  ،الصومالية املنطقة يف اإلنسانية األزمة لبحث باحلكومة

 للتحريـر  أوغادين وجبهة احلكومية القوات بني الصراع أصبح

 زار إنـه  وقـال  ااعـة.  انتشـار  من التخوف على يبعث الوطين

 املشــترك البيــان تنفيــذ الســتعراض دارفــور منطقــة الســودان يف

 األنشــطة تيســري بشـأن  املتحــدة واألمــم السـودان  حكومــة بـني 

 األرض. علــى إلنســاينا الوضــع وتقيــيم دارفــور، يف اإلنســانية

ــار ــى ســاعد املشــترك البيــان أن إىل وأش  بعــض مــن احلــد عل

 أن إالّ اإلغاثـة،  وكاالت عمل تعوق اليت البريوقراطية العقبات

 ضـــد اهلجمـــات وأصـــبحت تـــدهورا، تشـــهد عمومـــا احلالـــة
__________ 

ــات   )٤(   ، ٥٣٧٥، و ٥٢٩٣، و ٥٢٢٩، و ٥١٨٦اجللســــــــــــــــــ
، ٥٨٠٦، و ٥٧٧٩، و ٥٦٧٩، و ٥٦٠١، و ٥٥٣٨ و

ــودة يف  ــان/أبريل، و  ٢٥املعقــــ ــه، و  ٢٠نيســــ  ٢٦متوز/يوليــــ
، و ٢٠٠٥كـانون الثاين/ديسـمرب    ١٩و  تشرين األول/أكتوبر،

ــباط/فرباير، و  ٢١ ــبتمرب، و   ٢٨شــــ ــانون  ٢٠أيلول/ســــ كــــ
تشــــــرين  ١٤أيار/مــــــايو، و  ٢٢، و ٢٠٠٦األول/ديســــــمرب 
، علـــى  ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب    ١٧الثـــاين/نوفمرب، و  

  التوايل.
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ــاملني ــر اإلنســاين اــال يف الع ــال شــيوعاً. أكث ــه وق  يف زار إن
 ٢٠٠ مـن  أكثـر  جتمـع  حيث مقديشو خارج املنطقة الصومال

 اإلغاثـة  جهـود  عـن  تقريـراً  وقـدم  داخليـا،  مشرد شخص ألف

 هناك. اجلارية

 ببيانـــات الـــس أعضـــاء مجيـــع أدىل ذلـــك، وعقـــب  

ــة اورحبــــو ــوا باإلحاطــ  التحــــديات إزاء قلقهــــم عــــن وأعربــ

 مـــن العديـــد وأكـــد املنـــاطق. تلـــك تواجههـــا الـــيت اإلنســـانية

ــلالتع إىل احلاجــة أيضــا املــتكلمني ــة بنشــر جي  املختلطــة العملي

 بعثــة وتعزيــز دارفــور، يف املتحــدة واألمــم األفريقــي لالحتــاد

  .)٥(الصومال يف األفريقي االحتاد

ــتني ويف   ــودتني ٥٣٥٣ و ٤٩٧٣ اجللســــــ  يف املعقــــــ
ــايو ٢٠ ــانون ٢٤ و ٢٠٠٤ أيار/مــ ــاير كــ  ،٢٠٠٦ الثاين/ينــ

 لشــؤون السـامية  املتحــدة األمـم  مفوضــة قـدمت  التــوايل، علـى 

ــة جــئنيالال ــس، إحاط ــا شــددت للمجل ــى فيه ــني الصــلة عل  ب
__________ 
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 مســألة وتناولــت واألمــن، الــدويل والســالم القســري التشــريد

 يئـة  علـى  اإلجيـايب  وأثرهـا  املشردين للسكان املستدامة العودة

 يف مقترحــات أيضــا وقــدمت الــدائمني. واالســتقرار الســالم
 إىل مشـــرية الســالم،  وبنــاء  الســـالم حفــظ  عمليــات  جمــاالت 

 حيثمـا  احلدود عرب السالم حفظ عمليات من مزيد إىل اجةاحل

 حالـة  عـن  عامـة  نظـرة  اإلحاطـات  وقدمت مناسباً. ذلك كان

 البلـدان  مـن  العديـد  يف داخليـا  املشردين واألشخاص الالجئني

 وتشـــــاد، الســـــودان، يف دارفـــــور ذلـــــك يف مبـــــا واملنـــــاطق،

 هـا في مبـا  الكـربى،  الـبحريات  ومنطقـة  وأفغانسـتان  وسرياليون،

ــة بورونـــــــــــدي ــة. الكونغـــــــــــو ومجهوريـــــــــ  الدميقراطيـــــــــ

 وطرحــوا  ببيانــات  الــس  أعضــاء  أدىل اإلحاطــات،  وعقــب

 آثارهـــا الـــيت النقـــاط علـــى الســـامية املفوضـــة وردت أســـئلة،

  .)٦(الس  أعضاء
__________ 
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