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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.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1128/1582 
 

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  
    




