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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.  




