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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.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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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(  




