
النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1251/1582 11-02856 
 

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(  
    




