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  مالحظة استهاللية    
اميـة إىل  الر ٢٠٠٩-٢٠٠٨يتناول اجلزء السادس ممارسات جملس األمن خالل الفتـرة    

تعزيز وتنفيذ التوصيات املتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعـات وأسـاليبها أو إجراءاـا، يف إطـار     
        من ميثاق األمم املتحدة. ٩٩ و ١١من الفصل السادس واملادتني  ٣٨إىل  ٣٣املواد 

 وشــهدت الفتــرة قيــد االســتعراض توســيعا ملحوظــا لنطــاق اإلجــراءات الــيت يتخــذها     
الس يف إطار الفصل السادس من امليثاق. وشدد الس، يف اجتمـاع رفيـع املسـتوى عقـد يف     

بشـــأن الوســـاطة وتســـوية املنازعـــات، مـــع إعـــادة تأكيـــد التزامـــه   ٢٠٠٨أيلول/ســـبتمرب  ٢٣
ــة       ــى أمهي ــه، عل ــاق، وال ســيما الفصــل الســادس من ــا للميث بالتســوية الســلمية للمنازعــات، وفق

يلة للتسـوية السـلمية للمنازعـات، وشـجع علـى مواصـلة اسـتخدام هـذه         الوساطة بوصـفها وسـ  
اآلليــة يف تســوية املنازعــات، وأبــرز الــدور األساســي الــذي تضــطلع بــه األمــم املتحــدة يف هــذا   

، )٢(. وعقب صدور التقرير األول لألمـني العـام عـن تعزيـز الوسـاطة وأنشـطة دعمهـا       )١(الصدد
مواصلة االضـطالع بعملـه يف مجيـع املراحـل الـيت ميـر ـا         أكد الس، مبوجب قراراته، اعتزامه

الرتاع، مبا يف ذلك دعم الوساطة، وأعـرب عـن اسـتعداده لبحـث املزيـد مـن السـبل والوسـائل         
لتعزيز الترويج للوسـاطة، باعتبارهـا وسـيلة هامـة للتسـوية السـلمية للمنازعـات، قـدر اإلمكـان          

ى ذلـك، أهـاب الـس بصـورة متزايـدة يف عـدد       قبل أن تتطور إىل ممارسة العنف. وعالوة علـ 
ــتخدام الوســاطة أداة للتصــدي          ــاألمني العــام أن يبــذل مســاعيه احلميــدة الس ــن القــرارات ب م

  لألزمات الناشئة والقائمة، وشدد على أمهية اإلجراءات اليت يتخذها لتعزيز الوساطة.
رورة احتـرام مبـدأي   ويف ضوء هذه اخللفية، قام الس بشـكل متزايـد، إدراكـا منـه لضـ       

للـدول، بتوسـيع نطـاق     اليت تكون من صـميم الواليـة الداخليـة   السيادة وعدم التدخل يف املسائل 
استخدام اآلليات الرامية إىل منع اندالع الرتاعات و/أو تكرارها، مبا يف ذلك بعثات جملس األمن 

من امليثـاق، أن يـؤدي    ٣٤للمادة لتحديد ما إذا كان من احملتمل، وفقا وبعثات تقصي احلقائق، 
أي نزاع أو أية حالة إىل احتكاك دويل أو يـثري نزاعـا؛ وتقـدمي الـدعم إىل املسـاعي احلميـدة الـيت        

وممثلوه ومبعوثوه اخلاصون؛ وإنشاء بعثات سياسية خاصة يف حاالت مـا بعـد   يبذهلا األمني العام 
اتفاقـات وقـف إطـالق     انتهاء الرتاع تتضمن والياا عناصر تتعلـق بتنفيـذ اتفاقـات السـالم و/أو    

النار، وعناصر تتعلق باحلوار السياسي واملصاحلة الوطنية وبنـاء القـدرات؛ وإدراج عناصـر منـع     
  ناء السالم يف عمليات حفظ السالم املتكاملة.نشوب الرتاعات وب

  
  

  )١(  S/PRST/2008/36.  
  )٢(  S/2009/189.  



 

 

12-07779 444/1419 

 

وحيث إن اجلزء األول من هذا امللحق يتضـمن عرضـا كـامال ألعمـال الـس، مبـا يف         
ذلك ما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات، فإن هذا اجلزء ال يتناول بصورة شـاملة ممارسـات   

ذلــك، سـريكز علــى مــواد خمتــارة   الـس الراميــة إىل التســوية الســلمية للمنازعـات. وبــدال مــن  
ميكن أن تسلط الضوء على الوجه األمثل على كيفيـة تطبيـق وتفسـري أحكـام الفصـل السـادس       

  من امليثاق يف قرارات الس ومداوالته ذات الصلة.
واستحدث أسلوب عرض وتصنيف املواد ذات الصلة يف شكل يسهل االطـالع علـى     

ت الـيت جلـأ إليهـا الـس. ومتاشـيا مـع احمللـق الـذي يغطـي          حمتواها ويبني املمارسات واإلجـراءا 
مــن املرجــع، صــنفت املــواد حتــت عنــاوين مواضــيعية بــدال مــن مــواد      ٢٠٠٧-٢٠٠٤الفتــرة 

منفردة من امليثاق، بغية تفادي أن تعزى أعمال الس وقراراته إىل مواد حمـددة مـن امليثـاق يف    
  تلك املواد.حني أا ال تشري يف حد ذاا إىل أي من 

ويوضــح القســم األول كيفيــة قيــام الــدول األعضــاء والــدول غــري األعضــاء يف األمــم      
من إىل نزاعـات جديـدة أو إىل أيـة حـاالت     ، بتوجيه انتباه جملس األ٣٥املادة املتحدة، مبوجب 

مــن امليثــاق. ويتطــرق هــذا القســم أيضــا إىل مهــام وممارســات   ٣٤املــادة يشــار إىل طبيعتــها يف 
علـى التـوايل، فيمـا    مـن امليثـاق    ٩٩ ) و٣( ١١املـادتني  مة واألمني العـام، مبوجـب   اجلمعية العا

يتعلق بتوجيه انتباه الس إىل احلاالت اليت من شأا أن دد صـون السـالم واألمـن الـدوليني.     
ويبني القسم الثاين أنشطة التحقيق وتقصي احلقائق اليت يبادر الـس باالضـطالع ـا وينفـذها     

. ويقـدم القسـم الثالـث استعراضـا لتوصـيات الـس       ٣٤املـادة  وميكن اعتبارها واقعة يف نطاق 
وقراراته املتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات. ويوضح، على وجه التحديـد، توصـيات الـس    

ــذي    ــدعم ال ــا، وال ــزاع م ــام يف جمــال التســوية الســلمية       ألطــراف ن ــني الع ــه ملســاعي األم يقدم
للمنازعات. ويبني القسم الرابع املناقشات الدستورية اليت جرت يف جملس األمـن حـول تفسـري    

        وتطبيق أحكام الفصل السادس من امليثاق.
  وترد يف هذا اجلزء املواد التالية من امليثاق:  
        ١١املادة   

ــة  - ٣     ــة للجمعي ــس نظــر تســترعي أن العام ــن جمل  الــيت األحــوال إىل األم
  .للخطر واألمن الدويل السلم تعرض أن حيتمل

  ٣٣املادة   

 حفــظ يعــرض أن اســتمراره شــأن مــن نــزاع أي أطــراف علــى جيــب  - ١    
 املفاوضــة بطريــق بــدء ذي بــادئ حلــه يلتمســوا للخطــر أن الــدويل واألمــن الســلم
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ــق ــاطة والتحقيـ ــق والوسـ ــوية  والتوفيـ ــيم والتسـ ــائية، والتحكـ ــأوا أن أو القضـ  إىل يلجـ
ــات الوكــاالت ــة والتنظيم ــا أو اإلقليمي ــن غريه ــيت الوســائل الســلمية  م ــع ال ــا يق  عليه

  .اختيارها
 الـرتاع  مـن  بينهم ما يسووا أن إىل الرتاع أطراف األمن جملس ويدعو  - ٢    

  .ذلك رأى ضرورة إذا الطُرق بتلك

  ٣٤املادة   

 دويل احتكـاك  إىل يـؤدي  قـد  موقـف  أي أو نزاع أي يفحص أن األمن لس    
 أن شـأنه  مـن  املوقـف  أو الـرتاع  هـذا  اسـتمرار  كـان  إذا مـا  لكي يقـرر  نزاعاً يثري قد أو

  ويل.واألمن الد السلم حفظ للخطر يعرض

  ٣٥املادة   

 العامـة  اجلمعيـة  أو األمـن  جملـس  ينبه أن املتحدة األمم من عضو لكل  - ١    
  .والثالثني الرابعة املادة يف إليه املشار من النوع موقف أو نزاع أي إىل

 أو األمــن جملــس تنبــه أن املتحــدة األمــم يف عضــواً ليســت دولــة لكــل  - ٢    
 هـذا  خصـوص  يف مقـدماً  تقبـل  كانـت  إذا فيـه  طرفاً نزاع تكون أي إىل العامة اجلمعية
  .امليثاق هذا يف املنصوص عليها السلمي احلل التزامات الرتاع

 اجلمعيـة  ـا  تعـاجل  اليت الطريقة على ١٢ و ١١ املادتني أحكام جترى  - ٣    
              .املادة هلذه إليها وفقاً تنبه اليت املسائل العامة

  ٣٦املادة   

 يف إليـه  املشـار  النـوع  من نزاع مراحل من مرحلة أية يف األمن لس  - ١    
ــ ــف أو ٣٣ ادةامل ــبيه بــه  موق ــا يوصــي أن ش ــراه مب ــن مالئمــاً ي ــراءات م  وطُــرق اإلج

  .التسوية

 سـابقة  إجـراءات  مـن  املتنازعون اختذه ما يراعي أن األمن جملس على  - ٢    
  .بينهم القائم الرتاع حلل

 أيضـاً  يراعي أن املادة هلذه وفقاً توصياته يقدم وهو األمن جملس على  - ٣    
 حمكمـة  علـى  يعرضوها أن عامة بصفة الرتاع أطراف جيب على قانونيةال املنازعات أن

  .احملكمة هلذه األساسي ألحكام النظام وفقاً الدولية العدل
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  ٣٧املادة   

 يف إليــه املشــار النــوع مــن نــزاع بينــها يقــوم الــيت الــدول أخفقــت إذا  - ١    
 جملـس  لـى ع تعرضـه  أن عليهـا  وجـب  املـادة  تلـك  املبينة يف بالوسائل حله يف ٣٣ املادة
  .األمن

 أن الواقـع  يف شـأنه  مـن  الـرتاع  هـذا  استمرار أن األمن جملس رأى إذا  - ٢    
 وفقــاً بعمــل يقــوم كــان إذا مــا قــرر الــدويل واألمــن حفــظ الســلم  للخطــر يعــرض
  .الرتاع حل من شروط مالئماً يراه مبا يوصي أو ٣٦  للمادة

  ٣٨املادة   

 توصـياته  إلـيهم  يقـدم  أن ذلـك،  املتنـازعني  مجيـع  إليـه  طلـب  إذا األمـن،  لس    
  . ٣٧ إىل ٣٣ من املواد بأحكام إخالل بدون وذلك سلمياً، الرتاع حالً حل بقصد

  ٩٩املادة   

 السـلم  حفظ دد قد أا يرى مسألة أية إىل األمن جملس ينبه أن العام لألمني    
  .الدويل واألمن
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    إحالة الرتاعات أو احلاالت إىل جملس األمن - أوال 
  مالحظة

) ٢) و (١( ٣٥املادتــــان يف إطــــار امليثــــاق، تعتــــرب     
ــام الـــيت  ١( ٣٧ و ــة األحكـ ــا مبثابـ ــدول،  “جيـــوز”) عمومـ للـ
ــة يف    “جيــب” أو ــا هــي احلال ــا، كم ــادة عليه )، أن ١( ٣٧امل

ــاه       ــرد أدن ــا. وي ــن اســتنادا إليه ــس األم ــل الرتاعــات إىل جمل حتي
وصــف للممارســات الــيت يتبعهــا الــس يف هــذا الصــدد يف       

  مخسة أقسام فرعية.  
اإلحـاالت مـن   ”ويبني القسم الفرعي األول، املعنـون    

احلـاالت   لرتاعـات أو ، استعراضا لإلحاالت املتعلقـة با “الدول
ــب   ــن مبوجـ ــس األمـ ــادة إىل جملـ ــالل ٢) و (١( ٣٥املـ ). وخـ

ــم       ــدول األعضــاء يف األم ــت ال ــتعراض، أحال ــد االس ــرة قي الفت
ــورة  ــدة، بصـ ــس    املتحـ ــاالت إىل جملـ ــات أو حـ ــية، نزاعـ رئيسـ

األمن، عن طريـق الرسـائل بصـفة عامـة، وجـرت اإلحالـة إمـا        
من جانب الدول األعضاء املتضررة بشـكل مباشـر، و/أو عـن    
ــة. ويوضــح هــذا القســم      ــة وجمموعــات إقليمي ــق دول ثالث طري
أيضــا، يف شــكل جــدول، الرتاعــات أو احلــاالت اجلديــدة الــيت 

ــس وع  ــت إىل ال ــار    أحيل ــس بشــأا جلســات يف إط ــد ال ق
قائمــة أو جديــدة مــن جــدول األعمــال خــالل الفتــرة        بنــود
النظر. وبالنظر إىل التوجـه القـائم خـالل األعـوام املاضـية،       قيد

 شهد عدد اإلحاالت اجلديدة اخنفاضـا ملحوظـا خـالل الفتـرة    
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  

ــون       ــاين، املعنـ ــي الثـ ــم الفرعـ ــرد يف القسـ ــة ”ويـ طبيعـ
، وصف ملوضـوعات الرسـائل   “الة إىل جملس األمناملسائل احمل

اليت وجهتها الدول األعضاء إىل الس يف هـذا الشـأن. ويلـي    
ــوان     ــث بعن ــك قســم فرعــي ثال ــن   اإل”ذل ــة م جــراءات املطلوب

يتضــمن حتلــيال لنــوع اإلجــراءات الــيت تطلــب   “جملــس األمــن
الدول األعضاء إىل الـس أن يتخـذها، يف إطـار توجيـه انتبـاه      

  لس إىل نزاع أو حالة ما.ا

ــان       ــريان، املعنونــ ــان األخــ ــمان الفرعيــ ــري القســ ويشــ
ــة  ” و “اإلحــاالت مــن األمــني العــام  ” اإلحــاالت مــن اجلمعي

مـن امليثـاق،    ٩٩ ) و٣( ١١املادتني على التوايل، إىل  “العامة
ــة العامــة واألمــني العــام، علــى     اللــتني جيــوز مبوجبــهما للجمعي
التوايل، إحالة املسائل اليت مـن شـأا أن ـدد السـالم واألمـن      

ألمــن. وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض،  الــدوليني إىل جملــس ا
تحل اجلمعية العامة وال األمـني العـام صـراحة أيـا مـن هـذه        مل

غــري أن األمــني العــام وجــه انتبــاه الــس   املســائل إىل الــس.
        ضمنا إىل العديد من هذه احلاالت.

  اإلحاالت من الدول  

من امليثاق بشـكل عـام، يف ظـل عـدم      ٣٥املادة تعترب   
مبثابـة األسـاس    وجود أدلة تشري إىل أحكام أخـرى يف امليثـاق،  

ســتند إليــه الــدول يف إحالــة املســائل إىل جملــس األمــن.  الــذي ت
نـزاع  ”وجيوز ألي دولة عضو أن تلفت انتبـاه الـس إىل أي   

. “نزاعـاً  يـثري  قد أو دويل احتكاك” إىل قد يؤدي “أو موقف
صراحة يف العديـد مـن    ٣٥املادة وعلى الرغم من اإلشارة إىل 

ــة مــادة بعينــها كأســاس     الرســائل، مل حتــدد معظــم الرســائل أي
  .)٣( استند إليه يف تقدميها

__________ 

، ٣٥لالطـالع علــى احلـاالت الــيت تضـمنت إشــارة صـرحية للمــادة       )٣(  
انظــر الرســائل التاليــة املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن: رســائل        

 شــــباط/ ١٧)، و  S/2008/92 ( ٢٠٠٨شــــباط/فرباير  ١٢مؤرخــــة  
ــر  ــارس  ٦، و (S/2008/103)  ٢٠٠٨فربايـــــــــــ  ٢٠٠٨آذار/مـــــــــــ

 (S/2008/162)    مـــن ممثـــل صـــربيا بشـــأن إعـــالن اســـتقالل مقاطعـــة
كوســوفو وميتوهيــا الصــربية مــن جانــب واحــد؛ ورســائل مؤرخــة  

 ٢٠٠٨أيار/مــايو  ٢٧، و (S/2008/257)  ٢٠٠٨نيســان/أبريل   ١٧
 (S/2008/342) ــه  ١٠، و  ٨، و (S/2008/453)  ٢٠٠٨متوز/يوليــــــــــ
 ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٩، و (S/2008/536)  ٢٠٠٨آب/أغســطس  
 (S/2008/537) ٢٠٠٨آب/أغســـــــــــــــطس  ١١، و  (S/2008/540) ،

ــطس  ٢٧   و مـــن ممثـــل جورجيـــا     (S/2008/587)  ٢٠٠٨آب/أغسـ
ــة    ــالة مؤرخـ ــا؛ ورسـ ــة يف جورجيـ ــأن احلالـ ــبتمرب  ٢٢بشـ أيلول/سـ

٢٠٠٩  (S/2009/487)       ــيس ــود رئـ ــأن وجـ ــل بشـ ــة الربازيـ ــن ممثلـ مـ
  هندوراس يف سفارة الربازيل يف تيغوسيغالبا.
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) من امليثـاق، جيـوز للدولـة الـيت     ٢( ٣٥للمادة ا ووفق  
ليسـت عضــوا يف األمـم املتحــدة أن توجـه انتبــاه جملـس األمــن     

تقبــل مقـــدما، يف   إىل أي نــزاع تكــون طرفـــا فيــه إذا كانـــت   
خصوص هـذا الـرتاع، االلتزامـات املنصـوص عليهـا يف امليثـاق       
بشأن التسوية السلمية للمنازعات. وخالل الفتـرة قيـد النظـر،    
مل توجه أية دولة ليست عضوا يف األمم املتحدة انتبـاه الـس   
إىل أي نــزاع أو حالــة. وأحالــت الــدول األعضــاء املتضــررة      

أو من خـالل   )٤( لس، إما بنفسهابشكل مباشر حاالت إىل ا
ــة    ــة و/أو جمموعــات إقليمي ، )٥( رســائل موجهــة مــن دول الثالث

  ).١(  ٣٥املادة حصرا يف إطار أحكام 
قائمـــة بالرســـائل الـــيت أحيلـــت   ١وتـــرد يف اجلـــدول   

س نزاعات أو حاالت جديدة وعقـد الـس،   مبوجبها إىل ال
__________ 

سبيل املثال، الرسائل التالية املوجهة إىل رئيس جملـس   انظر، على  )٤(  
مـن ممثـل صـربيا     ٢٠٠٨شـباط/فرباير   ١٢األمن: رسالة مؤرخة 

إعـــالن اســـتقالل مقاطعـــة  يف لنظـــرليطلـــب فيهـــا عقـــد جلســـة 
؛ (S/2008/92)كوســوفو وميتوهيــا الصــربية مــن جانــب واحــد      

مــن ممثــل جورجيــا    ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ١٧ورســالة مؤرخــة  
فيها عقد جلسة بشأن بدء التعـاون الرمسـي بـني احلكومـة      يطلب

ــنطقيت    ــم األمـــر الواقـــع يف مـ الروســـية والســـلطات القائمـــة حبكـ
 ؛(S/2008/257)أخبازيـا، جورجيــا، وتسخينفايل/أوســيتيا اجلنوبيــة  

وديـا يطلـب   بمن ممثل كم ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢١مؤرخة ورسالة 
سيادة مملكـة كمبوديـا   انتهاك تايلند ل’’يف نظر لفيها عقد جلسة ل
 .(S/2008/475)‘‘واحتالهلا أراضيها

إىل رئـيس   الرسـالتني التـاليتني املـوجهتني   انظر، على سبيل املثال،   )٥(  
مـن   ٢٠٠٨كـانون الثاين/ينـاير    ٢١جملس األمن: رسالة مؤرخة 

ممثل اململكة العربية السـعودية، باسـم الـدول األعضـاء يف جامعـة      
ا إىل جملـس األمـن عقـد جلسـة طارئـة      الدول العربية، يطلـب فيهـ  

العدوان اإلسـرائيلي يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا     ’’للنظر يف 
 كــانون  ٥؛ ورســالة مؤرخــة (S/2008/31)‘‘فيهــا القــدس الشــرقية

من ممثل مصر، بصـفته رئيسـا للمجموعـة     ٢٠٠٨ول/ديسمرب األ
ة العربية، يطلب فيها إىل جملـس األمـن عقـد جلسـة طارئـة ملعاجلـ      

احلالــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية       
(S/2008/765). 

اســتجابة هلــا، جلســات يف إطــار بنــود جديــدة مــن جــدول        
  .)٦(األعمال خالل الفترة قيد االستعراض

ومل يســــتجب جملــــس األمــــن، يف بعــــض احلــــاالت،   
بشكل إجيـايب إىل طلبـات عقـد اجللسـات. ويف حـني أنـه حيـق        

، توجيه انتباه الس إىل مسألة مـا،  ٣٥املادة للدول، مبوجب 
ال يعين ذلـك أن علـى الـس التزامـا بـالنظر يف تلـك املسـألة.        

 ٢٠٠٨أيار/مــايو  ٢٧فعلــى ســبيل املثــال، يف رســالة مؤرخــة  
ــة إىل ر ــل جورجيــا، يف     موجه ــب ممث ــن، طل ــس األم ــيس جمل ئ

، عقــد جلســة بشــأن قيــام طــائرة ٣٥إشــارة صــرحية إىل املــادة 
عسكرية روسية بإسـقاط مركبـة جويـة جورجيـة بـدون طيـار       

 متـوز/  ٢١. ويف رسـالة مؤرخـة   )٧(فوق إقليم أخبازيا، جورجيا
ــه  ــل      ٢٠٠٨يولي ــب ممث ــن، طل ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه

انتـهاك تايلنـد لسـيادة مملكـة     ’’لنظـر يف  كمبوديا عقد جلسـة ل 
. ومل يعقــد جملــس األمــن أيــة )٨(‘‘كمبوديــا واحتالهلــا أراضــيها

  جلسات استجابة للطلبات اآلنفة الذكر.
وال يتضــمن اجلــدول الرســـائل املوجهــة مــن الـــدول       

حالـة،   األعضاء اليت أدرجت فيها فقط معلومات عن نـزاع أو 
مجلـس أو اختـاذ الـس    ولكنها مل تطلب فيهـا عقـد جلسـة لل   

إجراًء حمددا، حيث إنه ال ميكن اعتبار تلك الرسـائل إحـاالت   
. وعـالوة علـى ذلـك، وعلـى غـرار مـا ورد       ٣٥املادة مبوجب 

رســائل حتيــل    ١مللحقــات الســابقة، ال يتضــمن اجلــدول    يف ا
نزاعــات أو حــاالت نظــر فيهــا الــس يف إطــار بنــود جــدول    
األعمال القائمة يف ذلك الوقت، بغية عدم تصنيف التطـورات  
ــكل      ــة بشـ ــات اجلاريـ ــاع يف الرتاعـ ــدهور األوضـ ــدة وتـ اجلديـ

  منفصل.
__________ 

بالضــرورة بنــد جديــد مــن بنــود جــدول األعمــال   إقــرارال يعــين   )٦(  
قــد يقتصــر علــى كونــه  ف ،وجــود نــزاع جديــد أو حالــة جديــدة 

لس بالفعل. قيد نظر صياغة جديدة لبندا 

  )٧(  S/2008/342. 

  )٨(  S/2008/475. 
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يتضـمن   ١وجتدر اإلشارة، مع ذلـك، إىل أن اجلـدول     
سائل تتعلق باحلالة يف الشـرق األوسـط. وعلـى الـرغم     مخس ر

من أن احلالة يف الشرق األوسط ال تعد بندا جديـدا، أدرجـت   
يف اجلدول الرسائل اخلمس املوجهة من ممثلـي اململكـة العربيـة    
الســعودية واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ومصــر، باســم اموعــة  

قـد جلسـة طارئـة،    العربية، واليت طُلب فيها إىل جملس األمن ع
ألــا توجــه انتبــاه الــس إىل الوضــع املتــدهور الــذي نشــأ يف   
األرض الفلســــطينية احملتلــــة وأدى إىل وقــــوع أعمــــال قتاليــــة 

. وإضــافة إىل ذلـك، ونتيجــة إلعــالن  )٩(ونشـوب نــزاع مسـلح  
ــالث      اســتقالل كوســوفو مــن جانــب واحــد، تلقــى الــس ث

ــان فيهــا إىل رســائل مــن ممثلــي صــربيا واالحتــاد الروســي    يطلب
ــة يف      ــق باحلال ــد املتعل ــة يف إطــار البن ــد جلســة طارئ الــس عق

) ١٩٩٨( ١١٦٠قــرارات جملــس األمــن ”كوســوفو واملعنــون 
__________ 

  )٩(  S/2008/31  وS/2008/142  وS/2008/615  وS/2008/842 
  .S/2008/843 و

 ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩و 
ــدول  )١٠(“)١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ــمن اجلـــ  ١. ويتضـــ

احلالة يف جورجيا، اليت ال تعد بندا جديـدا، ألن ممثلـي االحتـاد    
ــوا يف      ــا طلب ــة وجورجي ــات املتحــدة األمريكي الروســي والوالي
أربع رسائل عقد جلسة طارئة نتيجة انـدالع أعمـال قتاليـة يف    

. وأخـريا، أدرجـت يف اجلـدول    )١١(أوسيتيا اجلنوبيـة وجورجيـا  
احلالة يف مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة، علـى الـرغم      ١

يابــان وجـه رســالتني  مـن أـا ال تعــد بنـدا جديــدا، ألن ممثـل ال    
ــة، ومت      ــة طارئـ ــد جلسـ ــن عقـ ــس األمـ ــا إىل جملـ ــب فيهمـ يطلـ
ــه انتبــاه الــس إىل نشــوء وضــع جديــد فيمــا     مبوجبــهما توجي
يتعلــق بالتجــارب النوويــة الــيت قامــت ــا مجهوريــة كوريــا        

  .  )١٢(الشعبية الدميقراطية
__________ 

  )١٠(  S/2008/103  وS/2008/104  وS/2008/162. 

  )١١(  S/2008/533  وS/2008/536  وS/2008/537  وS/2008/538. 

  )١٢(  S/2009/176  وS/2009/271.     
    ١اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨حاالت خالل الفترة  الرسائل اليت وجهت انتباه جملس األمن إىل نزاعات أو
  اجللسة وتاريخ انعقادها  اإلجراء املطلوب اختاذه من جملس األمن  الرسالة

  رق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطنياحلالة يف الش
ــة  ــاير  ٢١رســـالة مؤرخـ  ٢٠٠٨كـــانون الثاين/ينـ

القــــائم موجهــــة إىل رئــــيس جملــــس األمــــن مــــن 
للمملكــة العربيــة  لبعثــة الدائمــةل باألعمــال بالنيابــة

  (S/2008/31)السعودية لدى األمم املتحدة 

ــن للنظــر يف العــدوان       ــة لــس األم ــد جلســة طارئ عق
اإلســـرائيلي يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا     

  القدس الشرقية

  ٥٨٢٤اجللسة 
  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٢٢

موجهـة إىل   ٢٠٠٨آذار/مـارس   ١رسالة مؤرخة 
رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للجماهرييـة     

 (S/2008/142)العربية الليبية لدى األمم املتحدة 

ــة     ــر يف احلالـ ــن للنظـ ــس األمـ ــة لـ ــة طارئـ ــد جلسـ عقـ
املتدهورة يف األرض الفلسطينية احملتلة بسـبب اسـتمرار   

ية اإلسرائيلية على السـكان املـدنيني،   اهلجمات العسكر
احلالـة يف الشـرق األوسـط، مبـا     ”يف إطار البند املعنـون  
  “يف ذلك قضية فلسطني

  ٥٨٤٧اجللسة 
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ١

موجهـة   ٢٠٠٨أيلول/سـبتمرب   ٢٢رسالة مؤرخة 
ــن    ــن مـ ــس األمـ ــيس جملـ ــال  إىل رئـ ــائم باألعمـ القـ

لســعودية للمملكــة العربيــة ا لبعثــة الدائمــةلبالنيابــة 
 (S/2008/615)لدى األمم املتحدة 

ــطة     ــأن األنشـ ــن بشـ ــس األمـ ــة لـ ــة طارئـ ــد جلسـ عقـ
  االستيطانية اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة

  ٥٩٨٣اجللسة 
  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٦
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  اجللسة وتاريخ انعقادها  اإلجراء املطلوب اختاذه من جملس األمن  الرسالة
 ٢٠٠٨كانون األول/ديسـمرب   ٣١رسالة مؤرخة 

لـس األمـن مـن املمثـل الـدائم      موجهة إىل رئيس جم
  (S/2008/842)ملصر لدى األمم املتحدة 

للنظــر يف العــدوان ’’عقــد جلســة طارئــة لــس األمــن  
علــــــى األرض ‘‘ العســــــكري اإلســــــرائيلي املســــــتمر

  الفلسطينية احملتلة يف قطاع غزة

  ٦٠٦٠اجللسة 
  ٢٠٠٨رب كانون األول/ديسم ٣١

 ٢٠٠٨كانون األول/ديسـمرب   ٣١رسالة مؤرخة 
موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم      
للجماهرييــة العربيــة الليبيــة لــدى األمــم املتحــدة       

(S/2008/843)  

    

  )١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن 
موجهــة  ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١٧رســالة مؤرخــة 

مـن مـن املمثـل الـدائم لصـربيا      إىل رئيس جملـس األ 
  (S/2008/103)لدى األمم املتحدة 

ــر يف اإلعــالن       ــس األمــن للنظ ــد جلســة طارئــة ل عق
االنفــرادي لالســتقالل الصــادر عــن مؤسســات احلكــم  
ــا،    الــذايت املؤقتــة للمقاطعــة الصــربية كوســوفو وميتوهي

) ١٩٩٩( ١٢٤٤لــــــس األمــــــن انتــــــهاكا لقــــــرار جم
  وللسالمة اإلقليمية جلمهورية صربيا

  ٥٨٣٩اجللسة 
  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٨

موجهــة  ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١٧رســالة مؤرخــة 
إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم لالحتـاد       

  (S/2008/104)الروسي لدى األمم املتحدة 

  

 موجهـة إىل  ٢٠٠٨آذار/مـارس   ٦رسالة مؤرخة 
القــائم باألعمــال بالنيابــة رئــيس جملــس األمــن مــن 

ــةل ــة الدائمــ ــدة   لبعثــ ــربيا لــــدى األمــــم املتحــ لصــ
(S/2008/162)  

ــة    عقـــد جلســـة طارئـــة للنظـــر يف تفـــاقم احلالـــة املتعلقـ
ــام      ــبب قيـ ــربية بسـ ــا الصـ ــوفو وميتوهيـ ــة كوسـ مبقاطعـ

ؤقتة بـإعالن االسـتقالل مـن    مؤسسات احلكم الذايت امل
جانب واحد على حنو غري قانوين وإقدام بعـض الـدول   
األعضاء يف األمم املتحدة علـى االعتـراف عقـب ذلـك     
ذا العمل غري القانوين، ممـا ينتـهك السـيادة والسـالمة     

  اإلقليمية جلمهورية صربيا

  ٥٨٥٠اجللسة 
  ٢٠٠٨آذار/مارس  ١١

  احلالة يف جورجيا
موجهــة  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٧رســالة مؤرخــة 

إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم لالحتـاد       
  (S/2008/533)الروسي لدى األمم املتحدة 

عقد جلسة طارئة للنظر يف األعمال العدائية الـيت تقـوم   
ــرف     ــي طـ ــة، وهـ ــيتيا اجلنوبيـ ــد أوسـ ــا ضـ ــا جورجيـ ـ

  معترف به دوليا يف الرتاع

    ٥٩٥١اجللسة 
  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٨

موجهــة  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٨رســالة مؤرخــة 
إىل رئيس جملس األمن من املمثـل الـدائم جلورجيـا    

  (S/2008/536)لدى األمم املتحدة 

ــس األمــن للنظــر يف االدعــاء باقتحــام     عقــد جلســة ل
  جيطائرات عسكرية روسية للمجال اجلوي اجلور

  ٥٩٥٢اجللسة 
  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٨

موجهــة  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٩رســالة مؤرخــة 
إىل رئيس جملس األمن من املمثـل الـدائم جلورجيـا    

  (S/2008/537)لدى األمم املتحدة 

ــس األمــن للتصــدي لتصــاعد       ــد جلســة طارئــة ل عق
  العنف يف جورجيا

  ٥٩٥٣اجللسة 
  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٠

موجهـة   ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٠رسالة مؤرخة 
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للواليـات  
املتحــــــدة األمريكيــــــة لــــــدى األمــــــم املتحــــــدة  

(S/2008/538)  
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  اجللسة وتاريخ انعقادها  اإلجراء املطلوب اختاذه من جملس األمن  الرسالة
موجهـة   ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٧رسالة مؤرخة 

إىل رئيس جملس األمن من املمثـل الـدائم جلورجيـا    
  (S/2008/587)املتحدة  لدى األمم

ــراءات    ــة لــــس األمــــن للنظــــر يف اإلجــ عقــــد جلســ
االنفرادية غري القانونية اليت أقدم عليها االحتاد الروسـي  
ــا وأوســيتيا      ــاطعتني جــورجيتني (أخبازي ــا يتعلــق مبق فيم

ــرارات جم    ــع ق ــاق، ومجي ــهاك للميث ــة) يف انت ــس اجلنوبي ل
ــادئ األساســية      ــا، واملعــايري واملب ــن بشــأن جورجي األم
ــاق      ــة، واتف ــة هلســنكي النهائي ــدويل، ووثيق ــانون ال للق
النقاط الست، وسيادة جورجيـا واسـتقالهلا وسـالمتها    

  اإلقليمية

  ٥٩٦٩اجللسة 
  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٨

    عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
موجهــة   ٢٠٠٩/أبريل نيســان ٤رســالة مؤرخــة  

إىل رئــيس جملــس مــن املمثــل الــدائم لليابــان لــدى  
  (S/2009/176)األمم املتحدة األمن 

عقد جلسة لس األمن للنظر يف عملية اإلطـالق الـيت   
قامــت ــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، يف      

عـــــدم  ”ل املعنـــــون  إطـــــار بنـــــد جـــــدول األعمـــــا    
  “االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  ٦١٠٦اجللسة 
  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٣

موجهـة إىل   ٢٠٠٩أيار/مـايو   ٢٥رسالة مؤرخـة  
رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لليابـان لـدى    

  (S/2009/271)األمم املتحدة 

ــة لـــس األمـــن للنظـــر يف إعـــالن    عقـــد جلســـة طارئـ
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عـن قيامهـا بـإجراء    

  جتربة نووية

  ٦١٤١اجللسة 
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢

  (S/2009/487)وموجهة من املمثل الدائم للربازيل لدى األمم املتحدة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٩أيول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة 
موجهـة   ٢٠٠٩أيول/سـبتمرب   ٢٢رسالة مؤرخـة  

جملس األمن من املمثلـة الـدائم للربازيـل    إىل رئيسة 
  (S/2009/487)لدى األمم املتحدة 

عقـــد جلســـة طارئـــة لـــس األمـــن إلبـــالغ األعضـــاء 
باحلالــة املتعلقــة بوجــود رئــيس هنــدوراس يف ســفارة       
ــوع أي    ــة دون وقــ ــيغالبا للحيلولــ ــل يف تيغوســ الربازيــ

  تزيد من تفاقم احلالةأعمال قد 

  ٦١٩٢اجللسة 
  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٥

    
  طبيعة املسائل احملالة إىل جملس األمن  

خـالل الفتــرة قيـد االســتعراض، كـان يشــار عــادة إىل      
ــس ب      ــى ال ــرض عل ــيت تع . ويف )١٣( “احلــاالت”املســائل ال

بعض احلاالت، كان يشـار إىل موضـوع الرسـائل ذات الصـلة     
  .)١٥( ، أو كانت توصف سردا)١٤( “التطورات”ب 

__________ 

 ٢٠٠٨رس آذار/مـا  ١ؤرخـة  املرسـالة  الانظر، على سبيل املثال،   )١٣(  
وجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل اجلماهريية العربية الليبيـة  امل

ــك قضــية فلســطني     ــة يف الشــرق األوســط، مبــا يف ذل بشــأن احلال
)S/2008/142(. 

إىل رئـيس   تنياملـوجه التـاليتني   الرسـالتني نظر، على سبيل املثال، ا  )١٤(  
مقاطعـة   يفالوضع البالغ اخلطورة  ’’ب فيما يتعلق جملس األمن: 

شـباط/فرباير   ١٢رسـالة مؤرخـة    ،‘‘الصـربية  كوسوفو وميتوهيـا 

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه يف حــني أن أحكــام امليثــاق        
املبينة لألساس الذي جيوز للدول أن تسـتند إليـه، لـدى توجيـه     

شــأا أن ــدد الســالم واألمــن   انتبــاه الــس إىل مســائل مــن 
الــدوليني، تشــكل جــزًءا مــن الفصــل الســادس مــن امليثــاق،        

__________ 

ــاد الروســي (   ٢٠٠٨ ــل االحت ــن ممث ــا )؛S/2008/93م ــق  وفيم يتعل
ــة  ’’ ب ــروة’’الســفينة الليبي ــة إىل مينــ امل‘‘  امل ــزة تجه ــةاء غ  حممل
كــانون األول/ديســمرب  ٢رســالة مؤرخــة  ،‘‘ســاعدات إنســانيةمب

 .)S/2008/754بية الليبية (من ممثل اجلماهريية العر ٢٠٠٨

إىل رئـيس   تنياملـوجه التـاليتني   الرسـالتني نظر، على سبيل املثال، ا  )١٥(  
لة رسـا بـالرتاع بـني تايلنـد وكمبوديـا،     جملس األمـن: فيمـا يتعلـق    

ــة  ــه  ٢١مؤرخـــــ ــا   ٢٠٠٨متوز/يوليـــــ مـــــــن ممثـــــــل كمبوديـــــ
)S/2008/475وفيما يتعلق باحلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة،  )؛

كـانون األول/ديسـمرب    ٥مبا فيها القدس الشرقية، رسالة مؤرخة 
 .)S/2008/765من ممثل مصر ( ٢٠٠٨
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تقتصــــر مواضــــيع الرســــائل املوجهــــة إىل الــــس ونــــوع   ال
اإلجراءات املطلوبة منه بشأا على نطاق هـذا الفصـل. فعلـى    
ســبيل املثــال، خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، ورد يف العديــد  

 الــس وصــف حلــاالت معينــة علــى مــن الرســائل املوجهــة إىل
ــن اإلقليمــيني أو تعرضــهما      ــدا للســالم واألم ــا تشــكل دي أ

. وفيمــا يتعلــق )١٧( باعتبارهــا أعمــاال عدائيــة، و/أو )١٦( للخطــر
بتلك الرسائل، مل يقرر الس دائما، رغم ذلـك، مـا إذا كـان    

  عمل عدائي.  هناك ديد للسالم، أو إخالل بالسالم، أو
  اإلجراءات املطلوب من جملس األمن اختاذها  

تطلــب الــدول غالبــا إىل جملــس األمــن، يف رســائلها        
ــرتاع أو     ــة للنظــر يف ال املوجهــة إىل الــس، عقــد جلســة طارئ

. ويف عدد من احلاالت، طلبـت الدولـة الـيت وجهـت     )١٨(احلالة
ــس أن يتخــذ   الرســالة، بع ــة، إىل ال ــارات عام أو  “إجــراًء”ب

  بشأن موضوع حمدد معروض عليه. “تدابري ملموسة”
ــال، يف رســالة مؤرخــة       ــى ســبيل املث ــانون  ٣١وعل ك

موجهة إىل رئيس جملس األمـن، طلـب    ٢٠٠٨األول/ديسمرب 
ممثــل مصــر، بصــفته رئــيس اموعــة العربيــة، إىل الــس عقــد 

ذ وملــزم يكفــل وقفــا قــرار قابــل لإلنفــا”جلسـة طارئــة الختــاذ  
فوريا إلطالق النـار، ووقـف العـدوان العسـكري اإلسـرائيلي،      
ورفــع احلصــار، وفــتح املعــابر احلدوديــة، ووضــع حــد لسياســة 

__________ 

ــ  )١٦(   ــة يف رسـ ــه  ٢١الة مؤرخـ ــة إىل م ٢٠٠٨متوز/يوليـ ــيس وجهـ رئـ
 تايلنــد مــع تفــاقم الوضــعممثــل كمبوديــا أن  ذكــرجملــس األمــن، 

ــكّل ’’ ــن  يشـــ ــالم واألمـــ ــريا للســـ ــدا خطـــ ــة  ‘‘ديـــ يف املنطقـــ
)S/2008/475(. 

ــة ريف   )١٧(   ــالة مؤرخـ ــه  ١٠سـ ــيس  ٢٠٠٨متوز/يوليـ ــة إىل رئـ موجهـ
جلســة  ممثــل جورجيــا إىل الــس أن يعقــدطلــب جملــس األمــن، 

 للمجـــال اجلـــوي اقتحـــام طـــائرات عســـكرية روســـيةللنظـــر يف 
ــيادي ــورجي السـ ــه  ٨يف  اجلـ ــك  ٢٠٠٨متوز/يوليـ ــف ذلـ ، بوصـ

اد وزارة خارجيــة االحتــأكدتــه بشــكل صــريح ‘‘ عمــال عــدائيا’’
 .)S/2008/453الروسي (

 .١انظر اجلدول   )١٨( 

ــة للشــعب      ــة دولي ــوفري محاي العقــاب اجلمــاعي اإلســرائيلية، وت
    )١٩(“الفلسطيين، وكفالة اهلدوء

  اإلحاالت من األمني العام  

ق تــنص علــى أنــه ينبغــي مــن امليثــا ٩٩املــادة يف حــني أن   
لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل أية مسألة يـرى أـا قـد ـدد     

يـــذكر،  حفـــظ الســـالم واألمـــن الـــدوليني، فـــإن األمـــني العـــام مل 
خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض. ومـع       ٩٩املادة صراحة أو ضمنا، 

ذلــك، فقــد وجــه انتبــاه جملــس األمــن إىل عــدد مــن احلــاالت الــيت   
شــهدت تــدهورا ومل تكــن مدرجــة يف جــدول أعمالــه، ونقــل إىل   

ــة للتحقيــق.    ــال، فيمــا  الــس اعتزامــه إنشــاء جلن وعلــى ســبيل املث
ــنظري       ــة بي ــال رئيســة وزراء باكســتان الســابقة، احملترم ــق باغتي يتعل

ــالة مؤرخـــة  بوتـــو، أشـــار األمـــني ا  ــباط/فرباير  ٢لعـــام، يف رسـ شـ
ــة     ٢٠٠٩ ــا مــن حكومــة باكســتان بإنشــاء جلن ــى طلب ــه تلقّ ، إىل أن

علـى ذلـك الطلـب وأعـرب عـن       حتقيق دولية. ووافق األمني العـام 
ــة أعضــاء. ووردت يف      ــة مــن ثالث ــق مكون ــة حتقي عزمــه إنشــاء جلن

سالة مؤرخـة  ويف ر. )٢٠(مرفق رسالته اختصاصات اللجنة املقترحة
رئـــيس ذكــر   موجهــة إىل األمـــني العــام،   ٢٠٠٩شــباط/فرباير   ٣

علـى اعتـزام    لـس اأعضـاء  بعـد ذلـك أنـه مت إطـالع      جملس األمـن 
الطلــب املقــدم مــن حكومــة باكســتان  األمــني العــام املوافقــة علــى  

     .)٢١(مع التقديربذلك أحاطوا علما  وأم ،وإنشاء جلنة حتقيق
ن األول/أكتـوبر  تشري ٢٨يف رسالة مؤرخة ويف حالة أخرى، 

ــيس جملــس األمــن   ٢٠٠٩ ــام  موجهــة إىل رئ ــغ األمــني الع ، أبل
إنشاء جلنة دولية للتحقيـق يف حـاالت القتـل    ”الس بأنه قرر 

واإلصــابات الكــثرية واالنتــهاكات اجلســيمة املزعومــة حلقــوق  
أيلول/سـبتمرب   ٢٨ليت ارتكبت يف مجهورية غينيـا يف  اإلنسان ا

__________ 

  )١٩(  S/2008/842. 

  )٢٠(  S/2009/67. 

  )٢١(  S/2009/68. 
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رســالته اختصاصــات اللجنــة   . ووردت يف مرفــق)٢٢(“٢٠٠٩
 تشـــرين األول/ ٢٨ يفأدىل بـــه الـــرئيس ويف بيـــان املقترحـــة. 

ــا   ٢٠٠٩أكتـــوبر  ، أحـــاط الـــس علمـــا بـــأن ســـلطات غينيـ
ــدعم   ــا ب ــامالتزمــت رمسي ــة التحقيــ  قي ــة جلن ــها ق الدولي يف بعمل
مـؤمتر قمـة اجلماعـة    الصادر عـن  بيان الظروف آمنة، ورحب ب

ألمني العـام إنشـاء   لقرار ا دعمااالقتصادية لدول غرب أفريقيا 
  .)٢٣(جلنة للتحقيق يف األحداث

__________ 

  )٢٢(  S/2009/556. 
  )٢٣(  S/PRST/2009/27. 

        اإلحاالت من اجلمعية العامة  

ــة جيــوز ل   ــة العام ــادة ، مبوجــب لجمعي ) مــن ٣( ١١امل
نظر جملس األمن إىل األحوال الـيت حيتمـل    أن تسترعي امليثاق،

الل الفتـرة قيـد   وخ للخطر. نيم واألمن الدوليأن تعرض السال
ــلاالســتعراض،  حــس     مل ت ــة أي مســائل إىل جمل ــة العام اجلمعي

        .)٢٤(األمن مبوجب هذه املادة
__________ 

لالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء الرابـع، القسـم           )٢٤(  
 األول.

    
    التحقيق يف املنازعات وتقصي احلقائق - ثانيا 

  مالحظة  

لـس األمـن أن   ”من امليثاق على أن  ٣٤املادة تنص   
ك دويل يفحص أي نـزاع أو أي موقـف قـد يـؤدي إىل احتكـا     

أو قد يثري نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هـذا الـرتاع أو   
ــن        ــظ الســلم واألم ــرض للخطــر حف ــن شــأنه أن يع ــف م املوق

األجهــزة األخــرى مــن أداء   ٣٤املــادة . وال تســتبعد “الــدويل
مهـــام التحقيـــق وال حتـــد صـــالحية الـــس العامـــة يف معرفـــة  
الوقــائع ذات الصــلة بــأي نــزاع أو موقــف عــن طريــق إرســال  

  بعثة لتقصي احلقائق.
النظــر، اســتهل الــس عــددا مــن  وخــالل الفتــرة قيــد  

أنشطة التحقيق و/أو تقصي احلقـائق ميكـن اعتبـار أـا تنـدرج      
أو تتصـل بأحكامهـا، أو اضـطلع ـذه      ٣٤املـادة  ن نطاق ضم

األنشــطة أو طلــب إىل األمــني العــام االضــطالع ــا. وهــذا       
جملـس األمـن فيمـا يتعلـق     القسم يعطي حملة عامة عن ممارسات 

ــادة  ــا     ٣٤بامل ــيت أشــار فيه ــرارات املتخــذة ال ــك الق ــا يف ذل ، مب
ــات      ــى إنشــاء هيئ ــام القائمــة عل ــادرة األمــني الع الــس إىل مب
تعهد إليها مهام التحقيـق و/أو تقصـي احلقـائق أو أعـرب عـن      

  ).٢تأييده هلا (أنظر اجلدول 

وفيما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط، أحـال األمـني     
 ٢٠٠٨كـــانون الثاين/ينـــاير   ٣٠العـــام، يف رســـالة مؤرخـــة   

موجهة إىل رئيس جملس األمن، طلب حكومة لبنان املسـاعدة  
نية مـن جلنـة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة للتحقيـق يف اغتيـال        التق

النقيــب وســام عيــد مــن قــوى األمــن الــداخلي والرقيــب أول    
أسامة مرعب ومـدنيني آخـرين يف انفجـار وقـع يف بـريوت يف      

ــاير  ٢٥ ــانون الثاين/ينــ ــة قــــدمت  ٢٠٠٨كــ ــا أن اللجنــ . ومبــ
التـدبري   تقريرها إىل الس، طلب األمني العام إىل الس اختاذ

ــألة    ــذه املسـ ــق ـ ــا يتعلـ ــب فيمـ ــايل،  )٢٥(املناسـ ــوم التـ . ويف اليـ
استجاب أعضاء جملس األمن للطلب بدعوة اللجنـة إىل تقـدمي   

ويف حالـة  . )٢٦(املساعدة التقنيـة املناسـبة إىل السـلطات اللبنانيـة    
أخــرى، ويف أعقــاب الصــراع القــائم يف قطــاع غــزة وجنــوب  

ملتحــدة ومبانيهــا إســرائيل الــذي أحلــق أضــرارا مبــوظفي األمــم ا
ــة      ــالة مؤرخـ ــس، يف رسـ ــام الـ ــني العـ ــغ األمـ ــا، أبلـ وعملياـ

ــايو  ٤ ــن، أنــه،      ٢٠٠٩أيار/م ــيس جملــس األم موجهــة إىل رئ
بصفته املسؤول اإلداري األول للمنظمـة، قـرر تشـكيل جملـس     

__________ 

  )٢٥(  S/2008/60. 
  )٢٦(  S/2008/61. 
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حتقيق تابع ملقر األمم املتحدة ليتوىل استعراض تسعة مـن هـذه   
صـابات يف منشـآت األمـم    احلوادث الـيت تسـببت بوفيـات أو إ   

املتحدة أو أحلقت أضرارا ا، أو تسببت بوفيـات أو إصـابات   
أو أضرار أثناء تنفيذ عمليات األمم املتحدة. وأرفقت الرسـالة  

  .)٢٧(مبوجز عن تقرير جملس التحقيق
وباإلضــافة إىل تلــك البعثــات املعنيــة بــالتحقيق و/أو       

ني العـام تقـدمي   تقصي احلقائق، واصل الـس الطلـب إىل األمـ   
__________ 

  )٢٧(  S/2009/250.  

ــى     ــة علـ ــائل املعروضـ ــة باملسـ ــورات املتعلقـ ــن التطـ ــارير عـ التقـ
الس. ويف عدد من احلاالت، أوفـد الـس بعثـات تشـكلت     
من أعضاء الس إىل مناطق الرتاع، مبا فيها أفغانستان وتشـاد  
ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجيبــويت وروانــدا والســودان  

ــاي   ــا وه ــوار وليربي ــس   وكــوت ديف ــات ال ــف بعث يت. ومل تكل
صراحة مبهام حتقيق، إال أا أسهمت فعال يف مجلة أمـور منـها   
متكني أعضـاء الـس مـن تكـوين انطبـاع عـن كـل حالـة مـن          

  ).٣نظر اجلدول اتلك احلاالت على أرض الواقع (
    

  ٢اجلدول 
    قرارات جملس األمن املتعلقة ببعثات التحقيق و/أو تقصي احلقائق

  األحكام  والتاريخالقرار 

    محاية املدنيني يف الرتاع املسلح      
S/PRST/2009/1 

  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤
٢٠٠٢آذار/مـارس   ١٥اعتمد الس نسـخة مسـتكملة للمـذكرة الـيت اعتمـدت ألول مـرة يف       

ملي لنظره يف املسائل املتعلقة حبماية املدنيني. واقترح يف املذكرة وضـع آليـات قضـائية    كدليل ع
خمصصة على الصعيد الـوطين أو الـدويل، يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا اآلليـات القضـائية احملليـة          
غري قادرة على األداء، للتحقيق يف جرائم احلرب واالنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان 

  واو) -اضاة املسؤولني عنها (املرفق، اجلزء أوال ومق
    بيساو - احلالة يف غينيا

S/PRST/2009/6 

  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٩
بيسـاو، وأهـاب   -أكد الـس أمهيـة املصـاحلة الوطنيـة ومكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب يف غينيـا         

تمع الــدويل دعــم جلنــة التحقيــق الــيت أنشــئت للتحقيــق يف اغتيــال الــرئيس ورئــيس أركــان    بــا
  القوات املسلحة (الفقرة السادسة)

    توطيد السالم يف غرب أفريقيا
S/PRST/2009/27 

  ٢٠٠٩بر تشرين األول/أكتو ٢٨
رحب الس، إذ أحاط علما بأن سلطات غينيا التزمت رمسيا بدعم قيام جلنة التحقيـق الدوليـة   
بعملــها يف ظــروف مأمونــة، بالبيــان الصــادر عــن مــؤمتر قمــة اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب   

داث أفريقيا الذي أيدت فيه اجلماعة قرار األمني العام إنشاء جلنـة حتقيـق دوليـة للتحقيـق يف أحـ     
  أيلول/سبتمرب (الفقرة الرابعة) ٢٨

    السالم واألمن يف أفريقيا
  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 

  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣
الحظ الـس أن جيبـويت سـحبت قواـا إىل مواقعهـا السـابقة وتعاونـت تعاونـا تامـا مـع مجيـع            
اجلهات املعنية، مبا يف ذلك بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق وبعثات املساعي احلميـدة لألمـني   

  الديباجة)العام (الفقرة السادسة عشرة من 
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  ٣اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بعثات جملس األمن، 

  اجللسة والتاريخ  التقرير النهائي  االختصاصات  التشكيل  املقصد  مدة البعثة

أيار/مــــايو إىل  ٣١مـــن            
زيران/يونيـــــــــــــه ح ١٠

٢٠٠٨  

ــأن   ــويت (بشــــــ جيبــــــ
الصومال)، والسـودان  
وتشـــــاد ومجهوريــــــة  
ــة   ــو الدميقراطيـ الكونغـ

  وكوت ديفوار

جنـــــوب أفريقيـــــا واململكـــــة املتحـــــدة  
(اشــتركتا يف رئاســة البعثــة املوفــدة إىل    
الصــومال والســودان)، وفرنســا (رئاســة 
ــة    ــاد ومجهوريــ ــدة إىل تشــ ــة املوفــ البعثــ

ينــا فاســو الكونغــو الدميقراطيــة)، وبورك
ــوت   ــدة إىل كـــ ــة املوفـــ ــة البعثـــ (رئاســـ
ديفــوار)، واالحتــاد الروســي وإندونيســيا 
وإيطاليـــا وبلجيكـــا وبنمـــا واجلماهرييـــة 

وفييــــت نــــام العربيــــة الليبيــــة والصــــني 
وكوســـــتاريكا والواليـــــات  وكرواتيـــــا

  املتحدة

S/2008/347 S/2008/460   ٥٩١٥اجللسة  
ــه  ١٨ حزيران/يونيـــــــــــــــ

٢٠٠٨  

تشـرين   ٢٨إىل  ٢١من 
    ٢٠٠٨ثاين/نوفمرب ال

إيطاليا (رئاسة البعثة)، واالحتاد الروسي   أفغانستان
ــا   ــا وبنمـ ــا وبلجيكـ ــيا وإيطاليـ وإندونيسـ
ــة    ــة العربيـ ــو واجلماهرييـ ــا فاسـ وبوركينـ
الليبية وجنوب أفريقيـا والصـني وفرنسـا    
وفييــــت نــــام وكرواتيــــا وكوســــتاريكا 

  واململكة املتحدة والواليات املتحدة  

S/2008/708، 
  املرفق

S/2008/782   ٦٠٣١اجللسة  
كــانون األول/ديســمرب   ٤

٢٠٠٨  

 آذار/ ١٤إىل  ١١مــــن  
  ٢٠٠٩مارس 

كوســتاريكا (رئاســة البعثــة)، واالحتــاد      هاييت
ــو     ــا فاســ ــدا وبوركينــ ــي وأوغنــ الروســ
ــة    ــة الليبيــ ــة العربيــ ــا واجلماهرييــ وتركيــ
ــا    والصــني وفرنســا وفييــت نــام وكرواتي
ــة املتحــدة والنمســا    واملكســيك واململك

  حدة واليابانوالواليات املت

S/2009/139 S/2009/175  ٦٠٩٣اجللسة  
  ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٩

ــن  ــار/ ٢١إىل  ١٤مـ  أيـ
  ٢٠٠٩مايو 

أفريقيــــــــا (إثيوبيــــــــا  
ــة   ــدا ومجهوريــ وروانــ
ــة   ــو الدميقراطيـ الكونغـ

  وليربيا)

ــتركتا يف    ــدا (اشـ ــدة وأوغنـ ــة املتحـ اململكـ
رئاسة البعثة املوفـدة إىل إثيوبيـا وروانـدا)،    

فدة إىل مجهوريـة  وفرنسا (رئاسة البعثة املو
الكونغو الدميقراطية)، والواليـات املتحـدة   
(رئاسة البعثة املوفدة إىل ليربيـا)، واالحتـاد   
ــا    ــو وتركيــــ ــا فاســــ ــي وبوركينــــ الروســــ
واجلماهريية العربية الليبية والصـني وفييـت   
نـــام وكرواتيـــا وكوســـتاريكا واملكســـيك  

  والنمسا واليابان

S/2009/243 S/2009/303  ٦١٣١اجللسة  
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٨

    
ــاه عمــل       ــواردة أدن ــع ال ــبني دراســات احلــاالت األرب ت

ــائق: (   ــي احلقــ ــق و/أو تقصــ ــال التحقيــ ــس يف جمــ  ) يف١الــ
ــا ــون    مـ ــد املعنـ ــل بالبنـ ــا  ”يتصـ ــن يف أفريقيـ ــالم واألمـ ، “السـ

التطورات املؤدية إىل إنشـاء بعثـة لتقصـي احلقـائق للتحقيـق يف      

) يف مــا يتصــل ٢الــرتاع علــى احلــدود بــني إريتريــا وجيبــويت؛ (
إنشـاء جلنـة    “توطيـد السـالم يف غـرب أفريقيـا    ”بالبند املعنون 

) يف ٣تــل يف غينيــا؛ (التحقيــق الدوليــة للتحقيــق يف أعمــال الق 
، “محايـة املـدنيني يف الـرتاع املسـلح    ”يتصـل بالبنـد املعنـون     ما
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ــائق      ــق وتقصــي احلق ــات التحقي مناقشــة بشــأن االســتعانة ببعث
) يف مـا يتصـل   ٤للكشف عن مرتكيب اجلرائم ضـد املـدنيني؛ (  

، مناقشة بشـأن توصـية   “املرأة والسالم واألمن”بالبند املعنون 
ــام لــ   ــني الع ــق للتحقيــق يف     األم ــة حتقي س األمــن بإنشــاء جلن

  التقارير املتعلقة بالعنف اجلنسي.
  ١احلالة   
  السالم واألمن يف أفريقيا  

اع على احلـدود بـني جيبـويت وإريتريـا،     يف أعقاب الرت  
أيــد جملــس األمــن مبــادرة األمــني العــام بإرســال بعثــة لتقصــي    
احلقــائق للتحقيــق يف احلالــة. ورحــب الــس الحقــا، مبوجــب 

ــرار  ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٢القــ ــاير   ١٤) املــ ــانون الثاين/ينــ كــ
بسحب جيبويت لقواا إىل مواقعها السـابقة، وطلـب    ،٢٠٠٩

  إىل إريتريا أن حتذو حذو جيبويت.
، لفــت ممثــل ٢٠٠٨أيار/مــايو  ٥ويف رســالة مؤرخــة   

عنــد  “أزمــة تلــوح يف األفــق”جيبـويت انتبــاه جملــس األمــن إىل  
احلــــدود املشــــتركة مــــع إريتريــــا. وأعلــــن أنــــه اعتبــــارا مــــن 

تشــهد احلــدود املشــتركة زيــادة تدرجييــة  ٢٠٠٨شــباط/فرباير 
اد القوات اإلريتريـة، مبـا يشـمل إقامـة التحصـينات      يف عدد أفر

واألسوار، وتـدفق املعـدات، ونشـر جنـود إريتـريني مـدججني       
بالسالح عند اجلانب اخلاص جبيبـويت مـن سلسـلة جبـال رأس     

  .)٢٨(دومرية
ــة     ــالة مؤرخــــ ــه  ١١ويف رســــ  ٢٠٠٨حزيران/يونيــــ

موجهة إىل رئيس جملس األمن، أحال ممثل جيبويت رسـالة مـن   
عاون الدويل يف جيبـويت يبلـغ فيهـا    وزير الشؤون اخلارجية والت

الس بالتطورات األخرية يف احلالة عنـد احلـدود بـني جيبـويت     
  .)٢٩(وإريتريا يف رأس دومرية

__________ 

  )٢٨(  S/2008/294. 

  )٢٩(  S/2008/387. 

الس يف بيان رئاسي صـادر  وردا على ذلك، أعرب   
عــن قلقــه البــالغ إزاء األحــداث   ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١٢يف 

علـى طـول    ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ١٠اخلطرية اليت وقعـت يف  
احلدود بني جيبويت وإريتريا، ودعا الطرفني إىل االلتزام بوقـف  
ــا، علــى        ــرفني، وخباصــة إريتري ــار وحــث كــال الط إطــالق الن

بط الــنفس وســحب القــوات إىل التحلــي بأقصــى درجــات ضــ 
مواقعها السابقة. وإضافة إىل ذلك، شجع الس األمـني العـام   
ــراء     ــري إجـ ــدة لتيسـ ــاعيه احلميـ ــتخدام مسـ ــل باسـ ــى التعجيـ علـ
ــة خبفــض الوجــود      ــات املتعلق ــد الترتيب ــة لتحدي مناقشــات ثنائي
العسكري على طول احلدود واختاذ تدابري لبناء الثقة من أجـل  

  .)٣٠(على احلدودإجياد حل للحالة 
ــه  ٢٤يف  ٥٩٢٤وعقــد الــس جلســته     حزيران/يوني
، تلبيــة لطلــب ممثــل جيبــويت فيمــا يتعلــق بــالرتاع علــى  ٢٠٠٨

ــا   ــده وإريتري ــن مــدير   . )٣١(احلــدود بــني بل وخــالل اجللســة أعل
شعبة أفريقيا بإدارة الشؤون السياسية، يف معـرض حديثـه عـن    
ــة، أن املتحــاورين وصــفوا احلالــة       أحــدث التطــورات يف احلال
على احلدود بأـا هادئـة ولكـن يشـوا التـوتر مـع مـا يشـهده         

وقـال ممثـل   . )٣٢(احلدود من جتمعـات عسـكرية   كل جانب من
ــام بعثــة لتقصــي         ــن املفيــد أن يرســل األمــني الع ــا إنــه م فرنس

ــام   ــاون التـ ــي أن حتظـــى بالتعـ ــة ينبغـ ــائق إىل املنطقـ ــال  احلقـ لكـ
وأيــد ممثــل  . )٣٣(الطــرفني، وقــد أيــده يف ذلــك ممثــل بلجيكــا     

إيطاليـــا، مشـــددا يف الوقـــت نفســـه علـــى دور جملـــس األمـــن   
__________ 

  )٣٠(  S/PRST/2008/20.الفقرتان األوىل والسادسة ، 

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ١١ يف رسالة مؤرخـة   )٣١(  
حزيران/يونيـه   ١٠جملس األمـن، أعلـن ممثـل جيبـويت أنـه بتـاريخ       

، شنت القـوات املسـلحة اإلريتريـة اعتـداءات غـري مـربرة       ٢٠٠٨
سلحة اخلفيفة والثقيلة علـى مواقـع للجـيش اجليبـويت، لتـربهن      باأل

بذلك على الطابع العدائي حلكومة إريتريا وعزمهـا علـى زعزعـة    
  .)S/2008/387(االستقرار يف املنطقة 

  )٣٢(  S/PV.5924 ، ٣الصفحة. 

 (بلجيكا). ١٨(فرنسا) والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  
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 ٣٤املـادة  بوصفه أداة لتفادي الرتاع، على حنو ما نصت عليه 
من امليثاق، بدء األمانة العامة بعثـة لتقصـي احلقـائق مـن شـأا      
أن تـــوفر العناصـــر األساســـية للمجلـــس لتحديـــد موقفـــه مـــن  

  .  )٣٤(أناملسألة والنهج املتبع يف هذا الش
ــة     ــالة مؤرخــــ ــبتمرب  ١١ويف رســــ  ٢٠٠٨أيلول/ســــ

موجهة إىل رئيس جملس األمن، أحال األمني العام تقريـر بعثـة   
األمم املتحدة لتقصـي احلقـائق الـيت زارت جيبـويت وإثيوبيـا يف      

وفقــا  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٦متوز/يوليــه إىل  ٢٨الفتــرة مــن 
حزيران/يونيــه  ٢٤مــن يف للمشــاورات الــيت أجراهــا جملــس األ

. وأوفـدت إدارة الشـؤون السياسـية البعثـة إىل جيبــويت     ٢٠٠٨
وإريتريا لتقييم احلالة السياسية واألمنية واإلنسـانية يف املنطقـة.   
إال أن السلطات يف إريتريا رفضـت إعطـاء تأشـريات الـدخول     
وبالتايل مل يكـن بإمكـان بعثـة تقصـي احلقـائق زيـارة أمسـرة أو        

إلريتري مـن احلـدود. وأوصـت البعثـة يف مجلـة أمـور       اجلانب ا
بـأن يتجــدد عـرض األمــني العـام بــذل املسـاعي احلميــدة لــرتع     
فتيـل التــوتر بـني جيبــويت وإريتريـا بوصــفه مسـألة ذات أولويــة     

  .  )٣٥(قصوى
وردا علـــى التقريـــر، أوجـــز ممثـــل إريتريـــا، يف رســـالة   
موجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ١٦مؤرخــة 
ــاه األمـــن،  ــا أمسـ ــيج  ”مـ خمطـــط إدارة الواليـــات املتحـــدة املهـ

ة هلـــا ـــرد الســـيطرة علـــى لتـــوريط املنطقـــة يف أزمـــة ال ايـــ
. وأعلــن أن حكومــة بلــده ال يتوقــع منــها أن تكــون   “املنطقــة

العمليــة ”وأن  “طرفــا يف عمليــة عقيمــة تقــرر ناجتهــا مســبقا”
لتقصــي ’الــيت حركــت بــال مبــاالة بفعــل بعثــة األمــم املتحــدة    

أحبطـــــت واحتويـــــت يف ‘ ألزمـــــة’هـــــي إحيـــــاء ‘ احلقـــــائق
  .)٣٦(“مهدها

__________ 

 .١٧ة املرجع نفسه، الصفح  )٣٤(  

  )٣٥(  S/2008/602. 

  )٣٦(  S/2008/605.  

تشـــرين  ٢٣للمجلـــس يف  ٦٠٠٠وعقـــدت اجللســـة   
السـالم واألمـن   ”يف إطار البنـد املعنـون    ٢٠٠٨األول/أكتوبر 

تشـــرين   ٣اســـتجابة ملـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة     “يف أفريقيـــا
ــوبر  ــن    ٢٠٠٨األول/أكت ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ مــن  موجه

وخالل اجللسة، لفت رئيس جيبـويت االنتبـاه   . )٣٧(ممثل جيبويت
إىل النتائج اليت توصلت إليها بعثة تقصي احلقـائق الـيت أوفـدها    

ة دومرية وكرر تأكيد تصميم بلده علـى  جملس األمن إىل منطق
إريتريا حاليـا بصـورة غـري    اليت حتتلها ”استعادة مجيع األراضي 

. ودعـــا الــس إىل أن يطلـــب إىل البلــدين كليهمـــا   “قانونيــة 
تكــريس أنفســهما حلــل األزمــة وأعلــن أن أي فشــل يف تنفيــذ   
هــــذا القــــرار مــــن شــــأنه أن يــــؤدي إىل أن يفــــرض الــــس  

 “مفتعـل ”ووصف ممثل إريتريا الـرتاع علـى أنـه    . )٣٨(جزاءات
ــات    “متــويهي”و  ــة عالق ــه يف إقام ــة حكومت ــه أكــد رغب ، لكن

وأشـار ممثـل فرنسـا إىل تقريـر بعثـة      . )٣٩(حسن جوار وتعهدها
الـــذي أثبـــت أن إريتريـــا  )٤٠(األمـــم املتحـــدة لتقصـــي احلقـــائق

تسحب قواـا إىل مواقعهـا السـابقة، وهـي كـذلك مل متـنح        مل
ريات دخول ألفراد بعثة تقصي احلقائق حىت عنـدما طلـب   تأش

ــة       ــن الطــرفني تيســري شــؤون البعث ــن م ــس األم ــيس جمل . )٤١(رئ
وأعرب بعض أعضاء الـس عـن نفـس شـعور فرنسـا باخليبـة       

كـانون   ٤ويف رسـالة مؤرخـة   . )٤٢(لعدم استقبال إريتريا البعثة
موجهة إىل رئيس جملس األمـن، أحـال    ٢٠٠٨األول/ديسمرب 

جيبويت رسالة من رئيس جيبـويت الـذي لفـت االنتبـاه إىل     ممثل 
املنشــآت الــيت تبنيهــا إريتريــا علــى طــول احلــدود املشــتركة يف   

__________ 

  )٣٧(  S/2008/635. 

  )٣٨(  S/PV.6000 ، ٥و  ٤الصفحتان.  
 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

  )٤٠(  S/2008/602. 

  )٤١(  S/PV.6000 ٧، الصفحة. 

 ١١(بوركينـــا فاســـو)؛ والصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٤٢(  
 املتحدة).(الواليات  ١٦(إندونيسيا)؛ والصفحة 
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رأس دومرية. وأعـرب عـن أسـفه لعـدم اسـتقبال إريتريـا لبعثـة        
تقصــي احلقــائق وأعلــن أن شــعبه يترقــب بتلــهف اختــاذ جملــس  

  .)٤٣(األمن إجراءات ذا الشأن
 ٢٠٠٩كــانون الثاين/ينــاير   ١٢ويف رســالة مؤرخــة    

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، أعلــن ممثــل إريتريــا أن إدانــة  
ــي      ــة لتقصـ ــاد بعثـ ــتتباعها بإيفـ ــه واسـ ــا يف حزيران/يونيـ إريتريـ

. وأعلن كذلك أن هـذا األمـر   “يستبق النتائج”احلقائق كمن 
يــــدل علــــى أن بعــــض أعضــــاء الــــس يســــعون إىل حتقيــــق 

عن احلقائق على أرض الواقـع   مصاحلهم الوطنية بصرف النظر
وحث الـس علـى تـوخي أقصـى درجـات احلـذر قبـل النظـر         

  .)٤٤(يف مشروع قرار
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٦٢ويف القــ ــانون  ١٤) املــ كــ

، رحب الس بسحب جيبويت لقواـا إىل  ٢٠٠٩الثاين/يناير 
ا الســابقة، حســبما أقرتــه بعثــة تقصــي احلقــائق، وأدان  مواقعهــ

ــالغ     ــا أن حتــذو حــذو جيبــويت. وأســف الــس ب رفــض إريتري
األسف لرفض إريتريا باستمرار منح تأشريات دخول ألعضـاء  
البعثة، منوها بتعاون جيبويت بالكامل مع بعثة تقصي احلقائق. 

تطــور وطلــب الــس إىل األمــني العــام أن يوافيــه بتقريــر عــن   
  .)٤٥(بالتزاماما احلالة وعن تقيد الطرفني

 موجهــة ٢٠٠٩آذار/مــارس  ٣٠ويف رســالة مؤرخــة   
إىل رئيس جملـس األمـن، الحـظ األمـني العـام أنـه علـى الـرغم         

، فـإن  ةمن االنفتاح الدبلوماسي الذي تبديه السلطات اإلريتري
ــا     ــة لتقصــي احلقــائق إىل إريتري ــة إىل إيفــاد بعث احملــاوالت الرامي

حتــظ بــرد إجيــايب مــن احلكومــة. وإضــافة إىل ذلــك، فــإن         مل
بإرســال مســؤول  جهــوده املتواصــلة إلشــراك حكومــة إريتريــا 

__________ 

  )٤٣(  S/2008/766. 

  )٤٤(  S/2009/28. 

ــرار   )٤٥(   ــة،   ٢٠٠٩( ١٨٦٢القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة السادســ )، الفقــ
 .٧و  ٤والفقرتان 

ــة مل تســفر حــىت اآلن عــن      ــا واملنطق ــع املســتوى إىل إريتري رفي
  .)٤٦(نتائج

  ٢احلالة   
  ب أفريقياتوطيد السالم يف غر  

ــابات       ــاعي واإلصــ ــل اجلمــ ــال القتــ ــاب أعمــ يف أعقــ
ــت يف   ــيت وقعـــ ــة الـــ ــبتمرب  ٢٨اجلماعيـــ يف  ٢٠٠٩أيلول/ســـ

مجهورية غينيا، أنشأ األمني العام جلنة حتقيق دولية للتثبت مـن  
احلقائق والظروف اخلاصة بأحداث ذاك اليوم وما أعقبـها مـن   

  أحداث ذات صلة.
 ٢٠٠٩تشرين األول/أكتـوبر   ٢٨ويف رسالة مؤرخة   

موجهة إىل رئيس جملس األمن، أبلغ األمني العام األعضـاء أنـه   
قـــرر إنشـــاء اللجنـــة للتحقيـــق يف العديـــد مـــن أعمـــال القتـــل   
واإلصابات واالنتـهاكات اجلسـيمة املزعومـة حلقـوق اإلنسـان      

 ،٢٠٠٩أيلول/ســــــبتمرب  ٢٨الـــــيت ارتكبــــــت يف غينيـــــا يف   
واستجابة للنداءات اليت وجهتـها الـدول األعضـاء علـى نطـاق      
واسع، مبـا فيهـا حكومـة غينيـا، والـدول األعضـاء يف اجلماعـة        
ــس       ــي وجمل ــا واالحتــاد األفريق ــرب أفريقي ــدول غ االقتصــادية ل

  .)٤٧(األمن
ــة    ــودة يف  ٦٢٠٧ويف اجللسـ ــرين األول  ٢٨املعقـ تشـ
، اعتمد الس بيانا رئاسيا أعلـن فيـه مجلـة أمـور منـها      ٢٠٠٩

أنه ال يزال يشعر بقلق بالغ إزاء احلالة يف غينيـا ملـا قـد تشـكله     
ــى الصــعيد اإلقليمــي يف       ــن عل ــدد الســالم واألم ــن خطــر يه م
ــاكري يف     ــت يف كونـــ ــيت وقعـــ ــل الـــ ــال القتـــ ــاب أعمـــ أعقـــ

أيلول/سبتمرب، عنـدما أطلـق أفـراد مـن اجلـيش النـار علـى         ٢٨
مــدنيني حمتشــدين. وأدان الــس إدانــة شــديدة أعمــال العنــف  
ــن      ــر مــ ــل أكثــ ــببت يف مقتــ ــا تســ ــارير بأــ ــد التقــ ــيت تفيــ الــ

__________ 

  )٤٦(  S/2009/163. 

  )٤٧(  S/2009/556. 
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ــري ذلــك مــن االنتــهاكات        ١٥٠ شخصــا وجــرح املئــات وغ
نســان، مبـــا فيهــا العديـــد مــن عمليـــات    الصــارخة حلقـــوق اإل 

االغتصــاب واجلــرائم اجلنســية املرتكبــة ضــد النســاء، وكــذلك  
للمتظـــاهرين ســـلميا وزعمـــاء أحـــزاب     االعتقـــال التعســـفي 

ورحــب الــس بالبيــان الصــادر عــن مــؤمتر قمــة       املعارضــة. 
ــدت فيــه        ــذي أي ــا ال ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل اجلماع
اجلماعــة قــرار األمــني العــام إنشــاء جلنــة حتقيــق دوليــة بغــرض    

لعني يف تلـك  حـدث وحتديـد هويـة الضـا     التثبت من حقيقة مـا 
ــهاكات     ــة حماســبة املســؤولني عــن االنت األحــداث ــدف كفال

  .)٤٨(وموافاته بتوصيات يف هذا الشأن
كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٨ويف رســـــالة مؤرخـــــة   
ــام      ٢٠٠٩ ــغ األمــني الع ــيس جملــس األمــن، أبل موجهــة إىل رئ

مهمتــها وقــدمت تقريرهــا  األعضــاء أن جلنــة التحقيــق أجنــزت  
  .)٤٩(النهائي الذي حييل نسخة منه يف هذه الرسالة

  ٣احلالة   
  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح  

جلسات عديـدة، أيـدت الـدول األعضـاء وأعضـاء       يف  
الس توصيات األمـني العـام إىل جملـس األمـن بتكليـف جلـان       
ــانون       ــهاكات للق ــيت تشــهد انت ــدقيق يف احلــاالت ال ــق بالت حتقي

  الدويل اإلنساين.
كــــــانون  ١٤املعقــــــودة يف  ٦٠٦٦ففــــــي اجللســــــة   

، أعلـــن وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون     ٢٠٠٩الثاين/ينـــاير 
إىل احلالـة يف جنـوب إسـرائيل وغـزة، أن      اإلنسانية، يف إشـارة 

انتهاكات القانون الدويل اإلنساين الـيت يرتكبـها أي طـرف يف    
الرتاع ال تعطي مربرا لألطراف األخرى بعدم االمتثال. وأكـد  
ضرورة إجراء حتقيق كامـل يف االدعـاءات بشـأن االنتـهاكات     

__________ 

  )٤٨(  S/PRST/2009/27الفقرتان األوىل والرابعة ،. 

  )٤٩(  S/2009/693. 

. وقد أيـد هـذا الشـعور    )٥٠(وإخضاع املسؤولني عنها للمساءلة
والحظ ممثل اإلمارات العربية املتحـدة  . )٥١(متكلمون عديدون

يف جـرائم احلـرب    أنه ينبغي إنشاء جلنة حتقيـق دوليـة للتحقيـق   
ــيت ترتكبــها إســرائيل ضــد املــدنيني يف غــزة      ويف ختــام . )٥٢(ال

املناقشـة، اعتمـد الـس بيانـا صـادرا عـن الـرئيس مـع مـذكرة          
ه، مت فيها اقتـراح وضـع آليـات قضـائية خمصصـة علـى       ملحقة ب

ــدويل،   ــوطين أو الـ ــعيد الـ ــا  الصـ ــون فيهـ ــاالت الـــيت تكـ يف احلـ
للتحقيــق يف  اآلليــات القضــائية احملليــة غــري قــادرة علــى األداء، 

جرائم احلرب واالنتهاكات اجلسـيمة لقـانون حقـوق اإلنسـان     
 .)٥٣(ومقاضاة املسؤولني عنها

ــة    ــودة يف  ٦١٥١ويف اجللسـ ــه  ٢٦املعقـ حزيران/يونيـ
، نظر الس يف تقرير األمني العـام عـن محايـة املـدنيني     ٢٠٠٩

ــرتاع املســلح  ــل  وباإلشــارة إىل ال. )٥٤(يف ال ــر، الحــظ وكي تقري
األمني العام للشؤون اإلنسانية أن جملـس األمـن اضـطلع بـدور     
ــانون يف احلـــاالت الـــيت    ــتظم للقـ ــال املنـ ــز االمتثـ مهـــم يف تعزيـ
عرضـــت عليـــه، مبـــا يشـــمل طلبـــات تقـــدمي التقـــارير عــــن        
االنتهاكات وتكليف جلان التحقيـق يف حـال وجـود مسـببات     

يمة للقـانون الـدويل   للقلق فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات جس
  .)٥٥(اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

ويف املناقشة اليت أعقبت اجللسة، أيد بعـض املـتكلمني     
التوصيات الواردة يف التقرير بشأن تكليف الس جلان حتقيـق  

__________ 

  )٥٠(  S/PV.6066 ٣، الصفحة. 

ــ  )٥١(   ــفحة  املرجــ ــه، الصــ ــفحة   ٩ع نفســ ــتاريكا)؛ والصــ  ١٤(كوســ
 S/PV.6066 (Resumptionو  (كرواتيا)؛ ٢٤(النمسا)؛ والصفحة 

 (سويسرا). ٢، الصفحة (1

  )٥٢(  S/PV.6066 (Resumption 1) ٨، الصفحة. 

  )٥٣(  S/PRST/2009/1 اوو -، املرفق، اجلزء أوال. 

  )٥٤(  S/2009/277. 

  )٥٥(  S/PV.6151 ٥، الصفحة. 
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وأعلــن . )٥٦(وأيــدوا أيضــا اللجــوء إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
ممثـــل ليختنشـــتاين أن االنتـــهاكات املتكـــررة للقـــانون الـــدويل 
اإلنساين، كمـا هـي احلـال يف الرتاعـني القـائمني يف سـريالنكا       

علـن كـذلك   وغزة، تستدعي استجابة واضحة مـن الـس. وأ  
إىل أنه يف حال فشل آليات املساءلة الوطنيـة، ينبغـي للمجلـس    
أن ينشئ جلان حتقيق أو هيئات مماثلة من أجل تعزيـز املسـاءلة   

وأعلن املراقب الـدائم لفلسـطني   . )٥٧(عن االنتهاكات اجلسيمة
أن العديد من التحقيقـات، مبـا فيهـا تلـك الـيت قـام ـا مكتـب         
التحقيــق الــذي أنشــأه األمــني العــام واللجنــة املســتقلة لتقصــي   
ــة       ــدول العربيـ ــة الـ ــأا جامعـ ــيت أنشـ ــزة الـ ــأن غـ ــائق بشـ احلقـ

ــات الـــيت أجرـــا املنظمـــات اإلنســـانية العاملـــة       يف والتحقيقـ
ــن      ــدنيني كــانوا مســتهدفني مباشــرة م ــدان، كشــفت أن امل املي
جانــب الســلطة القائمــة بــاالحتالل، وبالتــايل فإنــه يوافــق متامــا 
على التوصية الواردة يف التقرير بأن يكلف الس جلان حتقيـق  
لدراسة احلاالت اليت ترتكـب فيهـا انتـهاكات للقـانون الـدويل      

وأشـارت ممثلـة   . )٥٨(إلنسـان اإلنساين والقانون الدويل حلقوق ا
سويســرا، إذ تالحــظ أنــه ينبغــي للمجلــس أن يطلــب بصــورة   
منتظمة تقدمي تقارير عن املزاعم بارتكـاب انتـهاكات للقـانون    

ــة     وأن ــة الدولي ــق، إىل وجــود اللجن ينظــر يف إنشــاء جلــان حتقي
ــب      ــأة مبوجــ ــانية املنشــ ــائل اإلنســ ــائق يف املســ ــي احلقــ لتقصــ

وقـال ممثـل   . )٥٩(الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيـات جنيـف  
ــب تنســيق الشــؤون        ــذهلا مكت ــيت يب ــاجلهود ال ــا ب ــدا، مرحب كن
اإلنسانية من أجل حتسني رصد القيود املفروضة علـى إمكانيـة   
ــارير يف هــــذا الشــــأن إىل الــــس، إن    الوصــــول وتقــــدمي تقــ
ــت املناســب      ــة ويف الوق ــل املوثوق ــات التحلي ــات وعملي املعلوم

__________ 

  )٥٦(  S/PV.6151 (Resumption 1)،  ــفحة ــتاين)؛  ٣الصـــــــ (ليختنشـــــــ
 فلسطني).( ٦والصفحة 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

جابات فعالـة. ولكـن عنـدما    تتسم بأمهية حامسة يف حتقيـق اسـت  
تعرض املسائل املتعلقة بإمكانية الوصـول علـى الـس، تكـون     
املتابعــة مســألة حيويــة. وذكــر أنــه ينبغــي للمجلــس أن يكــون   
مســتعدا لالســتعانة باســتمرار بــاألدوات الرئيســية املتاحــة لــه،   

يف ذلـــك بعثـــات تقصــــي احلقـــائق واملســـاعي احلميــــدة      مبـــا 
د وعمليات االنتشار الوقـائي، عنـدما   واملبعوثون وبعثات الرص
  .  )٦٠(يتعرض املدنيون للخطر

ــودة يف  ٦٢١٦ويف اجللســة    ــاين/  ١١املعق  تشــرين الث
) الــذي ٢٠٠٩( ١٨٩٤، اختــذ الــس القــرار ٢٠٠٩نــوفمرب 

والتــه اخلاصــة ببلــدان  شــدد فيــه علــى أمهيــة أن يتنــاول يف مدا 
حمـــددة امتثـــال األطـــراف يف الـــرتاع املســـلح للقـــانون الـــدويل 
اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل  
لالجئني، والحظ جمموعة األسـاليب القائمـة املسـتعملة، علـى     
أســـاس كـــل حالـــة علـــى حـــدة، جلمـــع املعلومـــات بشـــأن        

يل الســاري فيمــا يتعلــق   االنتــهاكات املزعومــة للقــانون الــدو   
حبماية املـدنيني، وأكـد يف هـذا السـياق أمهيـة تلقـي معلومـات        
ــذه       ــت املناســب. وهل ــا يف الوق  ــوق ــة وموث موضــوعية ودقيق
الغايــة، ينظــر الــس يف إمكانيــة االســتعانة باللجنــة الدوليــة       

 ٩٠لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية املنشأة مبوجب املـادة  
  .)٦١(اإلضايف األول التفاقيات جنيفمن الربوتوكول 

دة وبعد اختاذ القـرار، أعلـن نائـب مفـوض األمـم املتحـ        
الســامي حلقــوق اإلنســان أن إيفــاد جلــان حتقيــق مســتقلة وذات  
مصداقية وتستند إىل القانون وتركز علـى املسـاءلة وتعلـن علـى     
العموم ما تتوصل إليـه مـن نتـائج أثبـت أنـه أداة حفـز مهمـة يف        
اجلهود اليت يبذهلا الـس ملكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب، وأنـه       

. وشــدد عــدد مــن )٦٢(ليــاتميكــن االســتفادة أكثــر مــن هــذه اآل
__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  

 .٩و  ٨)، الفقرتان ٢٠٠٩( ١٨٩٤القرار   )٦١(  

  )٦٢(  S/PV.6216١٠لصفحة ، ا. 
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ــبرية   ــة كـ ــات ذات أمهيـ ــى أن التحقيقـ ــتكلمني علـ ــة  املـ يف محايـ
وأكد ممثل بوركينا فاسو أنه جيب علـى الـس أن   . )٦٣(املدنيني

ــاالت        ــائق يف ح ــن احلق ــت م ــق مســتقلة للتثب ينشــئ جلــان حتقي
االنتهاكات اجلسيمة ومقاضـاة مـرتكيب تلـك االنتـهاكات أمـام      

وكـرر ممثـل مصـر التأكيـد     . )٦٤(اهليئة القضائية الدوليـة املختصـة  
على أمهية دور اجلمعية العامة وجملس األمن، ليس يف مـا يتعلـق   
بتعزيــز مشــاركتهما يف جمــال محايــة املــدنيني يف حــاالت الــرتاع  
فحسب، إمنا أيضا من أجـل التركيـز علـى ضـرورة التحقيـق يف      

ــهاكات القــ  ــز انت ــدويل اإلنســاين، دون متيي ــت . )٦٥(انون ال وأعلن
ممثلة سويسرا أنه ينبغي لس األمـن أن يكفـل إجـراء حتقيقـات     

ارتكـاب انتـهاكات جسـيمة    يف مجيع احلـاالت الـيت يـزعم فيهـا     
للقانون الدويل. وأعلنت أن ذلـك ميكـن أن يتحقـق مـن خـالل      
آلية خمصصة أو عن طريق الواليات اليت أسندا اللجنة الدوليـة  

وأعلـن ممثـل اململكـة    . )٦٦(لتقصـي احلقـائق يف املسـائل اإلنسـانية    
العربية السعودية أن هناك العديـد مـن الصـكوك املتعلقـة حبمايـة      
ــة      ــى كرام ــاظ عل ــس يشــكل أداة مهمــة للحف ــدنيني وأن ال امل

قصــي املــدنيني وحيــام وتعهــدمها. والحــظ أن إيفــاد بعثــات لت
  .)٦٧(احلقائق يشكل أداة قوية ملنع تكرر مثل هذه االنتهاكات

  ٤احلالة   
  املرأة والسالم واألمن  

ــرار        ــدم عمــال بق ــره املق ــام، يف تقري ــني الع ــرح األم اقت
ــه ينبغــي لــس األمــ  ٢٠٠٨( ١٨٢٠جملــس األمــن   ن أن )، أن
__________ 

ــا فاســو)؛   ٢٨املرجــع نفســه، الصــفحة    )٦٣(    ٣٧الصــفحة و(بوركين
(مصر)؛  ١٠، الصفحة S/PV.6216 (Resumption 1)و (النمسا)؛ 

(اململكـــة العربيـــة   ٣٣الصـــفحة و(سويســـرا)؛  ١٨الصـــفحة و
 السعودية).

  )٦٤(  S/PV.6216 ٢٨، الصفحة. 

  )٦٥(  S/PV.6216 (Resumption 1) ٩، الصفحة. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

ــالعنف       ــة بـ ــارير املتعلقـ ــق يف التقـ ــق للتحقيـ ــة حتقيـ ــئ جلنـ ينشـ
اجلنسي. وخـالل املناقشـة، انقسـم أعضـاء الـس بشـأن هـذه        

  التوصية.
ــة    ــودة يف  ٦١٨٠ويف اجللســ ــطس  ٧املعقــ آب/أغســ
، نظـــر الـــس يف تقريـــر األمـــني العـــام املقـــدم عمـــال  ٢٠٠٩
. ويف التقرير، حث األمـني العـام   )٦٨()٢٠٠٨( ١٨٢٠بالقرار 

الــس علــى إنشــاء جلنــة حتقيــق حتظــى بــدعم مفوضــية األمــم   
ــانون   ا ــان، للتحقيـــق يف انتـــهاكات القـ ملتحـــدة حلقـــوق اإلنسـ

ــوق اإلنســان وتقــدمي       ــانون الــدويل حلق ــدويل اإلنســاين والق ال
تقارير عنها، مع تركيز خـاص علـى العنـف اجلنسـي املرتكـب      
ــو    ــة الكونغــ ــاد ومجهوريــ ــدائر يف تشــ ــرتاع الــ ــاالت الــ يف حــ
الدميقراطيـــة والســـودان، وتقـــدمي توصـــيات إىل جملـــس األمـــن 

ن أكثر اآلليات فعاليـة لكفالـة املسـاءلة. وينبغـي للمجلـس      بشأ
أيضا أن ينظر يف إنشاء مثل هذه اللجان يف الرتاعات األخـرى  

  .)٦٩(اليت ترتكب فيها أعمال عنف جنسي
ــتكلمني عــن        ــد مــن امل وخــالل اجللســة، أعــرب العدي

ــف       ــال العنـ ــق يف أعمـ ــق للتحقيـ ــة حتقيـ ــاء جلنـ ــدهم إلنشـ تأييـ
ــة   اجلنســي، ال ســيما يف   ــو الدميقراطي ــة الكونغ تشــاد ومجهوري

ــات املتحــدة، يف معــرض   . )٧٠(والســودان ــة الوالي وأعلنــت ممثل
بها بتوصية إنشاء جلنة حتقيق، أا تستحق دراسـة جـادة،   ترحي

وأنه ينبغي للمجلس أن يستكشف أيضا نشر فـرق للمسـاعدة   
__________ 

  )٦٨(  S/2009/362. 

 ).ط( ٥٦املرجع نفسه، الفقرة   )٦٩(  

  )٧٠(  S/PV.6180 ــفحة ــفحة    ٤، الصـــ ــدة)؛ والصـــ ــات املتحـــ  ٩(الواليـــ
(اجلماهرييـــة  ١٥(النمســـا)؛ والصـــفحة  ١١(فرنســـا)؛ والصـــفحة 

ــفحة    ــة)؛ والصــ ــة الليبيــ ــيك)؛  ١٨العربيــ ــفحة (املكســ  ٢٩والصــ
 ٣٤(النـــرويج)؛ والصـــفحة   ٣٠(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة   

ــرائيل). و  ــفحة S/PV.6180 (Resumption 1)(إســـــــــــ  ٣، الصـــــــــــ
ــفحة  ــتاين)؛ والصــ ــفحة  ٤(ليختنشــ ــدا)؛ والصــ ــا)؛  ٩(كنــ (أملانيــ

 ١٩(إيطاليـا)؛ والصـفحة    ١٢(أستراليا)؛ والصفحة  ١٠والصفحة 
 .ليشيت) -(تيمور  ٣٠(هولندا)؛ والصفحة 
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التقنية من أجل تعزيز القدرة على مكافحة العنـف اجلنسـي يف   
وأضــاف ممثــل املكســيك أنــه ينبغــي   . )٧١(مجيــع منــاطق الــرتاع 

للجنــة التحقيــق أن حتــدد أيضــا املســؤولني عــن جــرائم العنــف  
اجلنسي وأن تبلغ عـن التـدابري الـيت قـد تتخـذها أو ال تتخـذها       

ومـــات  الـــدول واألطـــراف األخـــرى يف الـــرتاع. فهـــذه املعل    
واقتـرح  . )٧٢(ستكون مفيدة يف أعمال جلان اجلزاءات املختلفـة 

ممثل كندا، مشددا على ضرورة أن يتابع الـس أي حتقيقـات   
فريـق عامـل خمصـص    عن طريـق اختـاذ تـدابري ملموسـة، إنشـاء      

  .)٧٣(يكون مبثابة استجابة أكثر فعالية
وتساءل بعض األعضاء، معربني عن دعمهـم للقضـاء     

على العنـف اجلنسـي يف حـاالت الـرتاع، عمـا إذا كـان إنشـاء        
وأعــرب جلنــة للتحقيــق يف بلــدان الــرتاع هــو النــهج األفضــل.   

ممثل اليابان عن رأي مفاده أنه من املهم النظر بعنايـة يف مـدى   
جــدوى إنشــاء جلنــة حتقيــق، وعلــى وجــه التحديــد يف الكيفيــة  

اهلدف هـو  اليت ميكن ا مجع املعلومات وتبادهلا، وما إذا كان 
__________ 

  )٧١(  S/PV.6180 ٦و  ٥، الصفحتان. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢(  

  )٧٣(  S/PV.6180 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

تيسري مقاضـاة مـرتكيب هـذه األفعـال أو االكتفـاء ببنـاء مـوارد        
سـي أن التركيـز علـى    ورأى ممثل االحتاد الرو. )٧٤(إعالمية قوية

وأعلـن   “ضـيقا للغايـة  ”العنف اجلنسـي فقـط ميكـن أن يكـون     
أن االقتــراح يســتحق دراســة متأنيــة، ورمبــا يكــون ذلــك يف       

وحـذر ممثـل كرواتيـا مـن أن التقـارير      . )٧٥(سـياق أوسـع نطاقـا   
ــرار     ــذ الق ــن تنفي ــة ع ــادة  ٢٠٠٨( ١٨٢٠املنتظم ــب زي ) تتطل

تعزيــز قـــدرات األمــم املتحـــدة يف مجــع وحتليـــل االنتـــهاكات    
ــة ضــد  ــات يف  املرتكب ــرتاع علــى حنــو   النســاء والفتي  حــاالت ال

اســتراتيجي، وبالتــايل فــإن إنشــاء جلنــة حتقيــق يســتحق دراســة  
ــادة ــام، منو   . )٧٦(جـ ــني العـ ــني إىل األمـ ــل الصـ ــب ممثـ ــا وطلـ هـ

باقتراحــه التحقيــق يف العنــف اجلنســي يف الســودان ومجهوريــة  
الكونغو الدميقراطية وتشاد، التواصـل والتنسـيق علـى حنـو تـام      
مــع البلــدان املعنيــة والســعي للحصــول علــى موافقتــها املســبقة  

  .)٧٧(فيما يتعلق بإنشاء جلنة حتقيق
__________ 

  )٧٤(  S/PV.6180 ١٢، الصفحة. 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  
    

    لمنازعاتلسلمية لا بالتسويةجملس األمن املتعلقة  قرارات - ثالثا 
  مالحظة  
حيتوي الفصل السادس مـن امليثـاق علـى أحكـام ميكـن        

مبوجبها لس األمن أن يتقدم بتوصيات إىل أطـراف الـرتاع أو   
) مـن امليثـاق، ميكـن للمجلـس أن     ٢( ٣٣املادة احلالة. فحسب 

يــدعو األطــراف إىل تســوية نزاعــام بوســائل ســلمية منصــوص 
ــا يف  ــادة عليهـ ــادة ). وحســـب ١( ٣٣املـ ميكـــن  ،)١( ٣٦املـ

ق يوصي مبا يـراه مالئمـا مـن اإلجـراءات أو طـر     ”للمجلس أن 
) علـى أنـه ميكـن للمجلـس أن     ٢( ٣٧املـادة  . وتـنص  “التسوية

، يف حـني أن  “يوصي مبا يراه مالئما مـن شـروط حـل الـرتاع    ”

يقدم توصـياته إىل  ”تنص على أنه ميكن للمجلس أن  ٣٨املادة 
  . “األطراف بقصد حل الرتاع حال سلميا

جهود الـس الراميـة إىل تسـوية املنازعـات      ويف إطار  
السادس من امليثاق، أقـر الـس أو أيـد     الفصل مبوجبسلميا 
املعقودة بـني أطـراف الـرتاع، أو أوصـى      متفاقات السالامرارا 

أساليب التسوية، مثـل املفاوضـات الثنائيـة    ومبختلف إجراءات 
سياسـية واحلـوار ـدف    ، والتسـوية ال )٧٨( أو املتعددة األطـراف 

__________ 

 فيمــا يتعلــق )٢٠٠٨( ١٨٥٨قــرار انظــر، علــى ســبيل املثــال، ال   )٧٨(  
 احلالة يف بوروندي.ب
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ــة   ــق املصــاحلة الوطني ــات أو تشــكيل   )٧٩( حتقي ، وإجــراء انتخاب
مثــل  ،، فضــال عــن أنشــطة توطيــد الســالم )٨٠( حكومــة متثيليــة
. ويف العديــد )٨١( ة لالجــئني واملشــردين داخليــا يالعــودة الســلم

من احلاالت، قدم الس توصيات بشأن املسـاعي احلميـدة أو   
، أو )٨٢( ود الوساطة أو التوفيق الـيت يقـوم ـا األمـني العـام     جه

 )٨٣( فيما يتعلق باجلهود الـيت تبـذهلا حكومـات البلـدان اـاورة     
، وذلك بـاإلعراب عـن دعمـه ودعـوة     )٨٤( أو القادة اإلقليميون

  تلك اجلهود.يف اف الرتاع إىل التعاون أطر
وخالل الفترة قيد االستعراض، اعتمد الس بصـورة    

متزايــدة علــى االنتخابــات لتشــجيع احلــوار الــوطين واملصــاحلة   
بورونـدي وتشـاد    وتعزيز العملية الدميقراطية. ويف بلـدان مثـل  

بيساو وكـوت   -ومجهورية أفريقيا الوسطى والسودان وغينيا 
ــوار و ــال ديف ــا ونيب ــ ،ليربي ــات الســالم   وض ــن اتفاق ــد م ع العدي

يف هــذا الســياق، دعــا وخططــا وجــداول زمنيــة لالنتخابــات. 
الس احلكومة واألحزاب إىل يئـة الظـروف الالزمـة، مبـا يف     
ذلك الدعم املـادي واألمـن، مـن أجـل إجـراء انتخابـات حـرة        
ونزيهة. وطلب الس أيضا من بعثات حفظ السالم وبعثـات  

ـا  اناء السالم أن تـدعم العمليـة االنتخابيـة مبـا يتفـق مـع والي      ب
__________ 

احلالـة يف  ب فيمـا يتعلـق   S/PRST/2009/5انظر، على سبيل املثـال،    )٧٩(  
 مجهورية أفريقيا الوسطى.

 فيمــا يتعلــق )٢٠٠٩( ١٨٦١انظــر، علــى ســبيل املثــال، القــرار    )٨٠(  
ــا الوســـطى واملنطقـــة دون      ب ــة يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـ احلالـ

 ية.اإلقليم

 فيمــا يتعلــق )٢٠٠٨( ١٨٠٨القــرار  ،علــى ســبيل املثــال  ،انظــر  )٨١(  
 احلالة يف جورجيا.ب

خبصـــوص احلالـــة  S/PRST/2008/40 ،علـــى ســـبيل املثـــال ،انظـــر  )٨٢(  
 مهورية الكونغو الدميقراطية.جب املتعلقة

 فيمــا يتعلــق )٢٠٠٩( ١٨٦١القــرار  ،علــى ســبيل املثــال  ،انظــر  )٨٣(  
ــة يف تشـــاد ومج ب ــا الوســـطى واملنطقـــة دون    احلالـ هوريـــة أفريقيـ

 اإلقليمية.

احلالـة يف  ب فيما يتعلـق  S/PRST/2008/11 ،على سبيل املثال ،انظر  )٨٤(  
 كوت ديفوار.

ــة   ويف حــدود قــدراا.  وعلــى ســبيل املثــال، حــث الــس بعث
ــورا  األمــم امل ــدء ف ــى الب ــا يت ،تحــدة يف الســودان عل مــع  ســقمب

واليتها، بأعمال التحضـري لـدعم إجـراء انتخابـات وطنيـة، مبـا       
ــات     ــة إلجــراء االنتخاب يف ذلــك دعــم وضــع اســتراتيجية وطني
بتعاون وثيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأطراف اتفـاق  

  .)٨٥( السالم الشامل
مـن  وعند حتديد معايري عمليات السالم أو التسـويات    

حتقيــق أهــدافها ومنــع جتــدد الصــراعات، قــدم الــس       أجــل 
وعلى سبيل املثال، فيمـا  توصيات دقيقة يف كثري من األحيان. 

يتعلق باحلالـة يف جورجيـا، أهـاب الـس بـالطرفني اجلـورجي       
مــن  بالكامــل االســتفادةبالثنائيــة  اتصــاالماواألخبــازي زيــادة 

لــس ااآلليــات القائمــة، علــى النحــو املــبني يف قــرارات   كــل 
جــل التوصــل إىل تســوية ســلمية، وااللتــزام  ذات الصــلة، مــن أ

بالشـروط الالزمـة لعـودة    بـه   موثـوق  بالوفاء ضمن إطار زمـين 
ــاح       ــى جن ــة وعل ــا بســالمة وكرام الالجــئني واملشــردين داخلي

صون السـالم  ”ن . وباملثل، فيما يتعلق بالبند املعنو)٨٦( السرعة
، إذ أقر الـس  “واألمن الدوليني: الوساطة وتسوية املنازعات

بأمهيــة الوســاطة، علــى أن تبــدأ يف أبكــر املراحــل املمكنــة مــن  
، وكذلك يف مراحل تنفيـذ اتفاقـات السـالم املوقعـة،     الرتاعات

عمليــات وســاطة تعــاجل األســباب   إرســاءشــدد علــى ضــرورة  
بنــاء الســالم مــن أجــل كفالــة  وتســاهم يف للرتاعــات اجلذريــة 
  .  )٨٧(استدامته
إىل  هبعثاتـ األمـن  ويف عدد من احلـاالت، أوفـد جملـس      

ــس      ــة أمــور، عــن دعــم ال ــاطق الرتاعــات لتعــرب، يف مجل من
الــيت تبـذهلا اجلهــات   ،للجهـود الراميــة إىل إجيـاد تســوية سـلمية   

ــة، ولتــدرس أفضــل الســبل لــدعم     احملليــة أو املنظمــات اإلقليمي
__________ 

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨١٢القرار   )٨٥(  

 .١٠)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار   )٨٦(  

  )٨٧(  S/PRST/2009/8.الفقرة الثالثة ، 
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ففـي اختصاصـات اجلـزء املتعلـق بالسـودان مـن       هـود.  تلـك اجل 
أيـار/ مـايو إىل    ٣١بعثة جملس األمن إىل أفريقيا يف الفتـرة مـن   

، على سبيل املثال، ذكر الـس أن  ٢٠٠٨ حزيران/يونيه ١٠
التشديد علـى أن التنفيـذ النـاجح التفـاق     ”البعثة ستعمل على 

الســالم الشـــامل يعــد ضـــروريا لتحقيــق الســـالم واالســـتقرار    
املســتدامني يف كــل أحنــاء الســودان، مبــا يف ذلــك دارفــور، ويف 
املنطقة، وتشـجيع مواصـلة التعـاون بـني حـزب املـؤمتر الـوطين        

ركة الشعبية لتحرير السودان يف االضـطالع مبسـؤولياما   واحل
ويف اختصاصـات  . )٨٨(“مبواصلة تنفيـذ اتفـاق السـالم الشـامل    

اييت، ذكــر الــس أن أحــد أهــداف البعثــة  بعثــة الــس إىل هــ 
حــث حكومــة هـــاييت علــى تكثيــف جهودهـــا     ”ســيتمثل يف  

لتشــجيع إقامــة حــوار سياســي فعــال وشــامل للجميــع ــدف    
حتقيــــــق املصــــــاحلة الوطنيــــــة واحلكــــــم الصــــــاحل والتنميــــــة  

ــتدامة ــات . )٨٩(“املسـ ــةويف اختصاصـ ــس  بعثـ ــا الـ إىل أفريقيـ
، أشــار الــس   ٢٠٠٩أيار/مــايو   ٢١إىل  ١٤الفتــرة مــن   يف
التأكيد علـى  ”أن البعثة سوف تعمل، يف مجلة أمور، على  إىل

ييت غومـا  ضرورة أن تعـزز مجيـع األطـراف مشـاركتها يف عملـ     
ونريويب اللتني تشكالن اإلطار املتفـق عليـه لتحقيـق االسـتقرار     

  .)٩٠(“يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية
حملة عامـة عـن ممارسـة الـس فيمـا       القسمويقدم هذا   

يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات مـن خـالل تسـليط الضـوء     
الفتـرة  الصـادرة عـن الـس خـالل      القرارات ذات الصلةعلى 

قيد االستعراض. ومبا أن الدقة يف حتديـد أحكـام امليثـاق الـذي     
الـــس ليســـت ممكنـــة دائمـــا،  قـــراراتتســـتند إليهـــا فـــرادى 

يف ترتيــب  القــراراتعــام إىل وضــع  هــذا العــرض ال ســعى يس
 القسـم منهجي، دون ربطها مبواد حمـددة مـن امليثـاق. ومبـا أن     

__________ 

  )٨٨(  S/2008/347. 

  )٨٩(  S/2009/139. 

  )٩٠(  S/2009/243. 

املتعلقــة ببعثــات الــس  قــراراتالثــاين مــن هــذا اجلــزء يغطــي  
  التحقيق وتقصي احلقائق، فلن يتم التطرق إليها اآلن.  

مارسات الـس مبوجـب الفصـل    ملويرد أدناه وصف   
ــاق يف   ــن امليث ــةالســادس م ــورد  أقســام  أربع ــة. وي القســم فرعي

املواضـيعية ذات   باملسـائل الس املتعلقـة   قراراتالفرعي ألف 
القســم ق. ويوضــح الصـلة بأحكــام الفصــل الســادس مـن امليثــا  

الفرعي باء خمتلف الوسائل اليت اسـتخدمها الـس يف التعامـل    
مع حاالت حمـددة قيـد نظـره لتشـجيع ودعـم اجلهـود املبذولـة        

 عرضـا الفرعي جيم ويتضمن القسم زعات سلميا. انلتسوية امل
الس يف إطـار جهـوده الراميـة إىل    اليت اختذها  للقرارات اعام

األمـني العـام. ويوضـح     ، مبشـاركة زعاتانمالتسوية السلمية لل
ــيت اســتخدمها    القســم  ــف الوســائل ال الفرعــي دال بإجيــاز خمتل

الس يف التعامل مع حاالت حمددة قيد نظره لتشـجيع ودعـم   
  .)٩١(للمنازعاتجهود املنظمات اإلقليمية يف التسوية السلمية 

جملــس األمــن بشــأن املســائل املواضــيعية  قــرارات  - ألف
  للمنازعاتاملتصلة بالتسوية السلمية 

للقـرارات الـيت    عامـا  عرضـا الفرعـي  القسـم  يقدم هذا   
 لـــس بشــأن املســـائل املواضــيعية املتصـــلة بالتســـوية   اختــذها ا
كـد الـس   ، أالقـرارات زعات. ومن خالل هذه انمالسلمية لل

علــى مركزيــة الفصــل الســادس مــن امليثــاق يف نظــام األمــم        
املتحــــدة لألمــــن اجلمــــاعي ومســــؤوليته يف تعزيــــز الوســــاطة 

. للمنازعـات ودعمها باعتبارها وسيلة هامـة للتسـوية السـلمية    
علـــى أمهيـــة إشـــراك املـــرأة واملنظمـــات  أيضـــا أكـــد الـــس و

  اإلقليمية يف جهود الوساطة.
__________ 

قـرارات وبيانـات رئاسـية    ما اختذه الس من يعرض هذا امللحق   )٩١(  
املــوجزات الــواردة يف العمــود األيســر   وتــبنييف شــكل جــدول. 

 كيفية استناد جملس األمن إىل الفصل السادس خالل هذه الفترة.
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  ٤اجلدول 
    للمنازعات جملس األمن بشأن املسائل املواضيعية املتصلة بالتسوية السلمية قرارات

  احلكم  القرار والتاريخ
    السالم واألمن يف أفريقيا    

  )٢٠٠٨( ١٨٠٩القرار 
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٦

إذ رحب الس بالدور الذي يضطلع به االحتاد األفريقي يف اجلهود املبذولـة لتسـوية الصـراعات يف القـارة     
األفريقية، وإذ أعرب عـن دعمـه ملبـادرات السـالم الـيت يقـوم ـا االحتـاد األفريقـي والـيت جتـري عـن طريـق              

ليمـي وبتعزيـز تبـادل اخلـربات والنـهج اإلقليميـة املشـتركة مـن         املنظمات دون اإلقليمية، رحب بـاحلوار اإلق 
أجل تسوية املنازعات وغري ذلك من املسائل املتعلقة بالسالم واألمـن. وأعـرب الـس عـن تصـميمه علـى       
متتني التعاون وتعزيزه بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، وخباصـة االحتـاد األفريقـي، يف جمـاالت منـع         

راعات وحلها وإدارا، مبا يف ذلك بذل املساعي احلميدة ودعـم جهـود الوسـاطة واالسـتخدام     نشوب الص
الفعــال للجــزاءات واملســاعدة يف االنتخابــات واحلضــور الوقــائي يف امليــدان (الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة،   

  )٨و  ٣والفقرتان 
  صون السالم واألمن الدوليني: الوساطة وتسوية املنازعات

S/PRST/2008/36  
  ٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٢٣

وفقــا للميثــاق،   بطــرق منــها الوســاطة،   إذ أعــاد الــس تأكيــد التزامــه بالتســوية الســلمية للمنازعــات،      
علـى أمهيـة الوسـاطة بوصـفها وسـيلة للتسـوية السـلمية للمنازعـات،         سيما الفصل السادس منـه، شـدد    وال

وشــجع علــى مواصــلة اســتخدام هــذه اآلليــة يف تســوية املنازعــات، وأعــاد تأكيــد الــدور األساســي الــذي     
ــات واإلمكانــات            ــة تســخري الطاق ــس علــى أمهي ــه األمــم املتحــدة يف هــذا الصــدد. وشــدد ال تضــطلع ب

ظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف جهـود الوسـاطة، ورحـب بتشـجيع الـنهج        اليت تتمتع ا املن والقدرات
اإلقليميــة يف التســوية الســلمية للمنازعــات. وعــالوة علــى ذلــك، إذ الحــظ الــس أن للمــرأة دورا هامــا     

أكـد أمهيـة مشـاركتها علـى قـدم املسـاواة وبشـكل تـام يف مجيـع اجلهـود            تضطلع به يف تسـوية املنازعـات،  
  لصون السالم واألمن وتعزيزمها (الفقرات األوىل والثانية والسابعة والثامنة) املبذولة

    املرأة والسالم واألمن
S/PRST/2008/39  

  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩
األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة علــى اختــاذ التــدابري الالزمــة  حــث الــس الــدول 

الرتاعات وتسويتها ويف بنـاء السـالم وتعزيـز دورهـا كصـانعة قـرار يف        لزيادة مشاركة املرأة يف منع نشوب
  هذه ااالت (الفقرة الرابعة)

  )S/2009/189( الوساطة وأنشطة دعمها تقرير األمني العام عن تعزيز -واألمن الدوليني: الوساطة وتسوية املنازعات صون السالم 
S/PRST/2009/8  

  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢١
حـل  إذ أقر الس بأمهية الوسـاطة، علـى أن تبـدأ يف أبكـر املراحـل املمكنـة مـن الرتاعـات، وكـذلك يف مرا         

ــة           ــاجل األســباب اجلذري ــات وســاطة تع ــى ضــرورة إرســاء عملي ــة، شــدد عل ــات الســالم املوقع ــذ اتفاق تنفي
للرتاعــات وتســاهم يف بنــاء الســالم مــن أجــل كفالــة اســتدامته. وأكــد الــس أن املســؤولية الرئيســية عــن   

واسـتدامته إال عـن    التسوية السلمية للمنازعات تقع على عاتق أطراف الرتاع وأنـه ال ميكـن حتقيـق السـالم    
الــرتاع، مبــا يف ذلــك أســبابه   طريــق مشــاركة تلــك األطــراف مشــاركة كاملــة والتزامهــا احلقيقــي بتســوية   

األساسية. والحظ الس مع القلق قلة عدد النسـاء الالئـي يضـطلعن بـأدوار رمسيـة يف عمليـات الوسـاطة،        
نع القــرار، باعتبــارهن مــن الوســطاء وأكــد ضــرورة كفالــة تعــيني النســاء بالشــكل املالئــم يف مســتويات صــ

) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ ) و٢٠٠٠( ١٣٢٥الرفيعــي املســتوى، ويف أفرقــة الوســطاء مبــا يتســق مــع القـــرارين        
  (الفقرات الثالثة والرابعة والتاسعة)

    



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 466/1419 

 

الســـلمية   التوصـــيات املتعلقـــة بأســـاليب التســـوية     - باء
  وإجراءاا أو شروطها   للمنازعات

ــدم هــذا القســم الفرعــي       مارســات مل اعامــ عرضــايق
ــيت ــدف إىل التســوية الســلمية     ــس ال ــاتال ــذا  للمنازع تنفي

يف سـياق  اختـذت   قـرارات للفصل السادس من امليثاق. ويسرد 
حسـب بنـود جـدول األعمـال ووفقـا للترتيـب       مرتبـة  إقليمي، 

الـس مـن األطـراف تسـوية منازعاـا أو      الزمين، طلـب فيهـا   
دعاها إىل القيام بذلك بالوسائل السلمية، وإجـراءات أو سـبل   

شــروط التســوية الــيت مت اقتراحهــا أو  وأالتســوية املوصــى ــا، 
 القـرارات أو الترحيب ا أو دعمها. وعلى الرغم مـن   اتأييده

ذات الصــلة تــرد مرتبــة حســب بنــود جــدول األعمــال، جتــدر  
 شارة إىل أنه خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، جلـأ الـس يف     اإل

على حنـو متزايـد إىل ـج إقليمـي، داعيـا بلـدان اجلـوار         قراراته
والقــادة اإلقليمــيني للمســاعدة يف تســوية املنازعــات، وخاصــة  

  بصفة وسطاء.  

    
  ٥اجلدول 

    إجراءاا أو شروطها وأ للمنازعاتتتضمن توصيات متعلقة بأساليب التسوية السلمية  اراتقر
  احلكم  القرار والتاريخ

  أفريقيا    
  حلالة يف بورونديا

  

S/PRST/2008/10  
  ٢٠٠٨ل نيسان/أبري ٢٤

قـوات التحريـر الوطنيـة     - وإذ أعرب الس عن قلقه البالغ بشأن املواجهات بني حـزب حتريـر شـعب اهلوتـ    
ــار املـــ        ــالق النـ ــف إطـ ــارم بوقـ ــد الصـ ــالطرفني التقيـ ــاب بـ ــدي، أهـ ــوطين لبورونـ ــدفاع الـ ــوات الـ ربم يف وقـ

تنفيـذ االتفـاق الشـامل     واستئناف حوارمها من أجل تذليل العقبات اليت حتول دون ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٧
  لوقف إطالق النار وتؤخر اختتام عملية السالم يف بوروندي (الفقرتان الثانية والثالثة)

  )٢٠٠٨( ١٨٥٨القرار 
  ٢٠٠٨ن األول/ديسمرب كانو ٢٢

 -إذ رحـب الـس باالتفاقـات الـيت مت التوصــل إليهـا بـني حكومـة بورونــدي وحـزب حتريـر شـعب اهلوتــو           
ا يف قوات التحرير الوطنية، حث الطـرفني علـى بـذل قصـارى جهودمهـا لتنفيـذ االتفاقـات الـيت توصـال إليهـ          

من أجل إكمـال املرحلـة األخـرية     ،٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١قبل  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٤
  )٢من عملية السالم بنجاح (الفقرة الثالثة من الديباجة والفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٩٠٢القرار 
  ٢٠٠٩رب كانون األول/ديسم ١٧

حث الس حكومة بوروندي علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة لتهيئـة أجـواء تفضـي إىل إجـراء انتخابـات حـرة           
املشـاركة يف احلـوار،    ، وشجع احلكومـة واألحـزاب السياسـية علـى مواصـلة     ٢٠١٠ونزيهة وسلمية يف عام 

  )٦عن طريق املنتدى الدائم للحوار على وجه اخلصوص (الفقرة 
    احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

S/PRST/2009/5 

 ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٧

ا مجيع األطـراف إىل  سياسي الشامل، ودعوار الرحب جملس األمن بالتقدم احملرز مؤخرا يف تنفيذ توصيات احل
احلفاظ على الزخم الذي نشأ عن احلوار وعلى روح التراضي والتعاون اليت مكنت من إجـراء احلـوار بنجـاح    

حزيران/يونيـه   ٢١الشـامل املوقـع يف ليربفيـل يف     ودعا الس مجيع األطراف إىل احترام وتنفيذ اتفـاق السـالم  
واتفــاق بــرياو  ٢٠٠٧شــباط/فرباير  ٢اتفــاق ســرت املــربم يف  ، والوفــاء بالتزاماهــا الســابقة الــواردة يف٢٠٠٨

  (الفقرتان األوىل والثانية) ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٣املربم يف 
S/PRST/2009/35 

 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢١

رحب الـس بـاجلهود اجلاريـة الراميـة إىل حتقيـق املصـاحلة الوطنيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى بنـاء علـى             
ــه ٢١اتفــاق ليربفيــل الشــامل للســالم املــربم يف    ــواردة يف اتفــاق ســرت   ٢٠٠٨ حزيران/يوني وااللتزامــات ال

ــربم يف  ــر   ٢امل ــربم يف    ٢٠٠٧شــباط /فرباي ــرياو امل ــاق ب ــل   ١٣واتف ــة  ٢٠٠٧نيســان /أبري ، وشــجع حكوم
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  احلكم  القرار والتاريخ
مجهورية أفريقيا الوسطى علـى مواصـلة كفالـة التنفيـذ العاجـل والكامـل للتوصـيات الـيت أسـفر عنـها احلـوار                

  السياسي الشامل (الفقرة األوىل)
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية

S/PRST/2008/22 

 ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٦

، وأهـاب  ٢٠٠٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٥احترام اتفـاق سـريت املـؤرخ    حث الس مجيع األطراف على 
واالتفاقـات السـابقة    ٢٠٠٨آذار/مـارس   ١٣تفي بالتزاماا مبوجـب اتفـاق داكـار املـؤرخ      بدول املنطقة أن

  له (الفقرتان الثانية والثالثة)
  )  ٢٠٠٨( ١٨٣٤القرار 

  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤
طالب الس اجلماعـات املسـلحة بوقـف العنـف فـورا، وحـث مجيـع األطـراف يف تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا            

واتفـاق   ٢٠٠٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٥ملـؤرخ  ايل، على احترام وتنفيذ اتفاق سـرت ا والوسطى، على الت
. وشــجع الــس الســلطات واألطــراف    ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ٢١الســالم الشــامل املوقــع يف ليربفيــل يف    

السياسية املعنية يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة بذل اجلهود من أجل إجـراء حـوار وطـين،    
هود اإلجيابية اليت تبذهلا حكومة غـابون دعمـا إلقامـة حـوار وطـين يف      مع احترام األطر الدستورية، ونوه باجل

  )١٣و  ١٢مجهورية أفريقيا الوسطى (الفقرتان 
  )  ٢٠٠٩( ١٨٦١قرار ال

    ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤
إذ رحــب الــس باســتئناف العالقــات الدبلوماســية مــؤخرا بــني حكــوميت تشــاد والســودان، وبــاجلهود الــيت  

أكـد أن اســتمرار حتســن العالقـات بــني الســودان    بذلتـها حكومــة اجلماهرييـة العربيــة الليبيــة لتشـجيع ذلــك،   
طى سيســهم يف حتقيــق الســالم واالســتقرار علــى املــدى الطويــل يف املنطقــة. وتشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســ

وشجع الس السلطات واألطراف السياسية املعنية يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى علـى مواصـلة بـذل     
اجلهود من أجل إجراء حوار وطين، ورحب بإجراء احلوار السياسي الشامل يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى.    

على ذلك، شدد الـس علـى أمهيـة االتفـاق السياسـي املتعلـق بتعزيـز العمليـة الدميقراطيـة املوقّـع يف            وعالوة
 ، وشــجع األطــراف علــى املضــي قــدما يف تنفيــذه، وخباصــة مــن أجــل ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١٣جنامينــا يف 

  )٢١اإلسراع يف إجراء االنتخابات (الفقرة اخلامسة من الديباجة و الفقرة 
    احلالة يف كوت ديفوار

S/PRST/2008/11 

 ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٩

إذ أثىن الس على امليسِّر، رئـيس بوركينـا فاسـو بليـز كومباوريـه، للجهـود املتواصـلة الـيت يبـذهلا مـن أجـل            
ــة الســ  ــوار، دعــم عملي ــاق       الم يف كــوت ديف ــن اتف ــة م ــة والتشــاور املنبثق ــات املتابع ــن خــالل آلي وخباصــة م

أن الدعم املقدم لإلجـراءات الـيت اختـذها الـرئيس لـوران غبـاغبو ورئـيس الـوزراء          واغادوغو السياسي، ذكر
لتوصـل  غييوم سورو، مبشاركة فعالة من املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لكـوت ديفـوار، كـان عـامال رئيسـيا ل         

(الفقــرة  ٢٠٠٨إىل توافــق يف اآلراء بــني مجيــع األطــراف السياســية بشــأن إجــراء انتخابــات رئاســية يف عــام  
  الثالثة)

S/PRST/2008/42 

   ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٧

ــدائم املنشــأ مبوجــب      ــر الــذي دعــا إىل عقــد اجتمــاع لإلطــار االستشــاري ال اتفــاق  أثــىن الــس علــى امليسِّ
اجلهات السياسـية الفاعلـة اإليفواريـة    ، لكي تتمكن ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠واغادوغو السياسي يف 

ــع       مــن ــة. وحــث الــس مجي ــة االنتخابي ــيت تواجــه العملي ــع الصــعوبات الرئيســية ال اجلهــات  التصــدي جلمي
السياسـية الفاعلـة اإليفواريـة علـى التعـاون التـام مـع امليسِّـر، بـدعم مـن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام، وعلـى                

االلتزامات املتعهد ا يف إطـار اتفـاق واغـادوغو السياسـي ويف إطـار      إظهار تصميمها السياسي على الوفاء ب
  آليات متابعته (الفقرة الثانية)

S/PRST/2009/16 

 ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٩

 االستشــاري الــدائم املنشــأ مبوجــب عــن اإلطــار ٢٠٠٩أيــار/ مــايو  ١٨رحــب الــس بــالبالغ الصــادر يف 
وىل مـن  يـوفر إطـارا زمنيـا شـامال لالنتخابـات يفضـي إىل إجـراء اجلولـة األ         اتفاق واغادوغو السياسي الـذي 

  (الفقرة األوىل) ٢٠٠٩/ تشرين الثاين/ نوفمرب  ٢٩االنتخابات الرئاسية يف كوت ديفوار يوم 
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  احلكم  القرار والتاريخ
  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية    

S/PRST/2008/2  
   ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٣٠

اختـذت يف مـؤمتر غومـا، أكـد علـى ضـرورة مواصـلة السـلطات الكونغوليـة           إذ رحب الس بالقرارات الـيت 
أصحاب املصلحة يف االني السياسي واالجتماعي يف كيفـو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة السـعي، عـن        ومجيع

علـى حنـو شـامل وطويـل      ىل إجياد السـبل الكفيلـة مبعاجلـة األسـباب اجلذريـة لعـدم االسـتقرار       إ طريق احلوار،
  األمد (الفقرة اخلامسة)

S/PRST/2008/38 

   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢١

حـث الــس حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وحكومــة مجهوريــة روانــدا علــى الشــروع علــى وجــه  
قـق املشـتركة، وأهـاب مـا     بطـرق منـها إعـادة تفعيـل آليـة التح      السرعة يف بذل اجلهود لتسـوية خالفامـا،  

  على حنو تام (الفقرة الثامنة) ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٩تنفيذ بالغ نريويب الصادر يف 
S/PRST/2008/40 

   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

، ةإذ حث الس مجيع األطراف املوقّعة يف عملييت غومـا ونـريويب علـى الوفـاء بالتزاماـا بفعاليـة وحسـن نيـ        
 لتخفيـف حـدة التـوتر    تتخـذ خطـوات ملموسـة   أهاب بسـلطات مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا أن      

  وإعادة إرساء االستقرار يف املنطقة ( الفقرة الثانية)  
    ني إريتريا وإثيوبيااحلالة ب

S/PRST/2008/12 

 ٢٠٠٨بريل نيسان/أ ٣٠

ديــد  التحلــي بأقصــى قــدر ممكــن مــن ضــبط الــنفس واالمتنــاع عــن أي   حــث الــس كــال الطــرفني علــى 
الـيت   ضـد بعضـهما بعضـا، وأهـاب بـالطرفني أن يعاجلـا علـى الفـور املسـائل          باستخدام القـوة أو اسـتخدامها  

  امسة)حتسم بعد، وفقا ملا تعهدا به من التزامات يف اتفاقي اجلزائر (الفقرة اخل  مل
  )  ٢٠٠٨( ١٨٢٧القرار 

  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣٠
وإريتريــا بالوفــاء الكامــل   بيــا إذ أــى الــس واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا، طالــب إثيو       

  )  ٢مبوجب اتفاقي اجلزائر (الفقرة  التزامات عليهما من  مبا
    بيساو - احلالة يف غينيا

S/PRST/2009/2 

   ٢٠٠٩آذار/مارس  ٣

بيسـاو ورئـيس أركـان القـوات املسـلحة، حـث مجيـع         -العبارات اغتيـال رئـيس غينيـا     إذ أدان الس بأشد
األطــراف علــى حــل نزاعاــا باســتخدام الوســائل السياســية والســلمية يف إطــار املؤسســات الدميقراطيــة           

  (الفقرتان األوىل والثانية)
  )  ٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار 

    ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٦
يئـة أفضـل    معـا علـى   بيسـاو العمـل   -املعنيـة يف غينيـا    أهاب الـس باحلكومـة ومجيـع األطـراف السياسـية     

بيسـاو. وحـث الـس     -ع أحنـاء غينيـا   الظـروف لتحقيـق املصـاحلة الوطنيـة وتوطيـد السـالم واألمـن يف مجيـ        
إلـيهم   بيساو على االمتنـاع عـن إقحـام اجلهـاز العسـكري يف السياسـة، وطلـب        -القادة السياسيني يف غينيا 

  )٩و  ٧خالفام (الفقرتان  استخدام الوسائل القانونية والسلمية حلل
S/PRST/2009/29 

   ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٥

بيسـاو:   -الرتاعات يف غينيـا  ’’ضوع إذ أحاط الس علما باعتزام اجلمعية الوطنية عقد مؤمتر وطين بشأن مو
، شدد على ضرورة إجـراء حـوار سياسـي جـامع يهـدف إىل كفالـة       ‘‘أسباا ومنع نشوا وتسويتها وعواقبها
  املصاحلة الوطنية يف البلد (الفقرة الثالثة)

  (أ)تقارير األمني العام عن السودان
  )  ٢٠٠٨( ١٨١٢القرار 

    ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٣٠
إذ أكد الـس أمهيـة التنفيـذ الكامـل والعاجـل جلميـع عناصـر اتفـاق السـالم الشـامل واتفـاق سـالم دارفـور              

بالتزاماا مبوجـب هـذه االتفاقـات دون إبطـاء.      طراف إىل الوفاءواتفاق سالم شرق السودان، دعا مجيع األ
ورحــب الــس بــالتزام األطــراف املســتمر بالعمــل ســوية يف إطــار حكومــة الوحــدة الوطنيــة وحــث حــزب   

مبسـؤولياما مـن أجـل مواصـلة      املؤمتر الوطين واحلركة الشعبية لتحرير السودان على التعاون يف االضـطالع 
  )٤و  ٣سالم الشامل (الفقرتان تنفيذ اتفاق ال
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  احلكم  القرار والتاريخ
    

S/PRST/2008/15 

   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٣

إذ أدان الس بشدة اهلجمات اليت شنتها حركـة العـدل واملسـاواة علـى حكومـة السـودان يف أم درمـان يف        
ــرم     ١٠ ــوراً عــن العنــف وحتت التزاماــا مبوجــب القــانون   أيار/مــايو، حــث كــل األطــراف علــى أن تكــف ف

  سم بعد (الفقرة األوىل)اليت مل حت اإلنساين الدويل وتلتزم بإجياد حل سلمي لكل القضايا
S/PRST/2008/24  

 ٢٠٠٨ن/يونيه حزيرا ٢٤

رحب الس خبريطة الطريق لعودة املشردين داخليا وتنفيذ برتوكول أبيي الـيت وقعهـا حـزب املـؤمتر الـوطين      
، وشــدد علــى أن التوصــل إىل حــل ســلمي  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ٨واحلركــة الشــعبية لتحريــر الســودان يف 

يــق الســالم يف املنطقــة. وحــث الــس  حيــوي للتنفيــذ الفعــال التفــاق الســالم الشــامل وحتق  للحالــة يف أبيــي
الـيت مل حتسـم بعـد     الطرفني على اغتنـام الفرصـة الـيت نشـأت عـن توقيـع خريطـة الطريـق حلـل مجيـع القضـايا           

ــالتزام الطــرفني بعــرض املســائل الــيت مل    حتســم بعــد علــى التحكــيم حســب    بشــأن تنفيــذ االتفــاق ورحــب ب
  الضرورة (الفقرة األوىل)

  )  ٢٠٠٩( ١٨٧٠القرار 
  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠

إذ أكد الس أمهية التنفيـذ الكامـل والسـريع جلميـع عناصـر اتفـاق السـالم الشـامل وتنفيـذ خريطـة الطريـق            
ــات  ــي واالتفاق ــرام        ألبي ــع األطــراف احت ــاق الســالم يف شــرق الســودان، أهــاب جبمي ــدارفور واتف ــة ب املتعلق

التزاماا مبوجب هذه االتفاقات والتقيـد ـا دون إبطـاء. ورحـب الـس بـالتزام األطـراف املسـتمر بالعمـل          
ركــة معــا يف إطــار حكومــة الوحــدة الوطنيــة، وحــث علــى اســتمرار التعــاون بــني حــزب املــؤمتر الــوطين واحل 

مبسؤولياما من أجل مواصلة تنفيذ اتفاق السـالم الشـامل. وعـالوة     الشعبية لتحرير السودان يف االضطالع
على ذلك، رحب الس باتفاق األطـراف علـى إحالـة الـرتاع بشـأن حـدود أبيـي إىل هيئـة التحكـيم ألبيـي           

بقـرار احملكمـة وتنفيـذه بشـأن      لدى حمكمة التحكـيم الدائمـة الختـاذ قـرار بشـأنه، وأهـاب بـاألطراف التقيـد        
  )٨و  ٥و  ٤التسوية النهائية للرتاع بشأن حدود أبيي (الفقرات 

  )  ٢٠٠٩( ١٨٨١القرار 
  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠

 أيـار/  ٣هاب الس بالسودان وتشاد التقيد بااللتزامات املترتبة عليهمـا مبوجـب اتفـاق الدوحـة املـؤرخ      إذ أ
واالتفاقـات الثنائيـة السـابقة، أكـد مـن جديـد        ٢٠٠٨آذار/مـارس   ١٣واتفـاق داكـار املـؤرخ     ٢٠٠٩مايو 

عالقامـا   ـدف تطبيـع   ضرورة دخول البلدين يف حوار بناء مع فريق االتصال املنشأ مبوجب اتفـاق داكـار  
والكف عن دعم اجلماعات املسلحة وتعزيز اإلجـراءات ملكافحـة االجتـار باألسـلحة يف املنطقـة ووضـع آليـة        
فعالة لرصد احلدود املشتركة والتعاون بالسبل الدبلوماسية إلحـالل السـالم واالسـتقرار يف دارفـور واملنطقـة      

  )٩ككل (الفقرة 
    السالم واألمن يف أفريقيا

S/PRST/2008/4 

 ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٦

السـتمرار تعـرض املـدنيني للقتـل والعنـف اجلنسـي والعنـف القـائم          إذ أعرب الـس عـن بـالغ قلقـه     - كينيا
يدهم من منازهلم، أكد أن احلـل الوحيـد لألزمـة يكمـن يف احلـوار والتفـاوض       على أساس نوع اجلنس وتشر

والتراضي، وحـث بشـدة الزعمـاء السياسـيني يف كينيـا علـى النـهوض باملصـاحلة وبلـورة وتنفيـذ اإلجـراءات            
  شباط/فرباير دون تأخري (الفقرة الثانية) ١اليت مت االتفاق عليها يف 

S/PRST/2008/20 

 ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٢

وخباصـة   اريتريـا االلتـزام بوقـف إطـالق النـار، حـث الطـرفني،       إذ أهاب الس جبيبـويت و  - جيبويت وإريتريا
إريتريا، على التعـاون واملشـاركة يف بـذل جهـود دبلوماسـية بغـرض حـل املسـألة سـلميا وبصـورة تتفـق مـع             

  القانون الدويل (الفقرتان الثالثة والرابعة)
S/PRST/2008/23 

 ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣

ا، رحـب بـاجلهود   إذ أعرب الـس عـن قلقـه إزاء تـأثري احلالـة يف زمبـابوي علـى املنطقـة برمتـه          - زمبابوي
مبــا فيهــا جهــود زعمــاء اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي، وال ســيما الــرئيس     الدوليــة املبذولــة مــؤخرا،

امبيكي. وأهاب الس بسلطات زمبابوي أن تتعاون بالكامـل مـع مجيـع اجلهـود، مبـا فيهـا اجلهـود املبذولـة         
عـن طريـق احلـوار بـني األطـراف، تشـكيل        ة تتـيح، عن طريق األمم املتحدة والراميـة إىل إجيـاد وسـيلة سـلمي    

  حكومة شرعية تعرب عن إرادة شعب زمبابوي (الفقرة الرابعة)
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  احلكم  القرار والتاريخ
    

S/PRST/2008/30 

 ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٩

طالب جملس األمـن بـاإلفراج الفـوري عـن الـرئيس سـيدي حممـد ولـد الشـيخ عبـد اهللا وبإعـادة             - موريتانيا
  إرساء املؤسسات الشرعية والدستورية والدميقراطية على الفور (الفقرة الرابعة)

   آسيا
  ) (نيبال)S/2006/920موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن ( ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة 

  )٢٠٠٨( ١٧٩٦القرار 
  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٢٣

ميـع األطـراف احملافظـة علـى الـزخم يف      ، أهاب جبتفاق السالم الشاملعن تأييده الكامل الالس  إذ أعرب
بناء يف جهود األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك التوصـل يف وقـت      على حنوتنفيذ االتفاق واالستمرار يف املشاركة 

 انتخابـات اجلمعيـة التأسيسـية   إجـراء   للمضـي قـدما صـوب    البعثة، والعمـل معـا  مركز إىل اتفاق بشأن  مبكر
  )٢فقرة (ال

  )٢٠٠٨( ١٨٢٥القرار 
  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٣

عـن   ل،عن استعداده املستمر لدعم عملية السـالم يف نيبـال، بنـاء علـى طلـب حكومـة نيبـا       إذ أعرب الس 
ــق ــة    طري ــات الالحق ــاق الســالم الشــامل واالتفاق ــذ اتف ــة   ، رحــب تنفي ــات اجلمعي ــاجح النتخاب ــام الن باالختت

وبالتقدم الذي حققته األطراف منذ تشكيل اجلمعيـة يف العمـل علـى     ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٠التأسيسية يف 
بـروح التعـاون وتوافـق اآلراء     جبميـع األطـراف يف نيبـال العمـل معـا     . وأهاب الس إقامة حكومة دميقراطية

صــوب  املضــي قــدماوالتراضــي مبــا يكفــل مواصــلة االنتقــال إىل حــل دائــم طويــل األجــل لــتمكني البلــد مــن  
  )٧(الفقرتان اخلامسة والسادسة من الديباجة والفقرة  مستقبل سلمي ودميقراطي وأكثر ازدهارا

  )٢٠٠٩( ١٨٧٩القرار 
  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٣

الكامـل مـن خـربة    بجبميـع األطـراف االسـتفادة    ، أهـاب  بعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال    إذ جدد الـس واليـة   
يـة السـالم مبـا ييسـر إجنـاز اجلوانـب غـري املكتملـة         البعثة واستعدادها، ضمن إطار واليتها، لتقدمي الدعم لعمل

  )٢و ١(الفقرتان  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٢٣من والية البعثة حبلول 
   ليشيت -احلالة يف تيمور 
S/PRST/2008/5  

  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١١
ليشـيت واالعتـداء علـى رئـيس وزرائهـا،       -إذ أدان الس بأشد العبارات املمكنة حماولة اغتيال رئيس تيمور 

ــراف يف تي حــث  ــع األط ــور مجي ــى حــل   -م ــات ليشــيت عل ــائل  املنازع ــار   بالوس ــية والســلمية يف إط السياس
  (الفقرتان األوىل والثالثة) مؤسساا الدميقراطية

  )٢٠٠٨( ١٨٠٢القرار 
  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٥

 ليشــيت، وخصوصـا القــادة السياسـيني، علـى مواصــلة العمـل معــا     -مجيــع األطـراف يف تيمـور   حـث الـس   
وار سياسي وتوطيد دعائم السالم والدميقراطيـة وسـيادة القـانون والتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية       حب والبدء

  )٥(الفقرة  املستدامة واملصاحلة الوطنية يف البلد
  )٢٠٠٩( ١٨٦٧القرار 

 ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٦

ورحـب  ، سـائه وإر ليشـيت ومؤسسـاا احلكوميـة إلعـادة االسـتقرار      -بالقيادة السياسية لتيمور أشاد الس 
يف الوقت نفسـه بأمهيـة اختـاذ تـدابري     وأقر  ،“املتظلمني”وحلّ جمموعة  يابعودة عدد كبري من املشردين داخل

(الفقــرة السادســة مــن  احملليــة جمتمعــام إضــافية مــن أجــل حتقيــق مصــاحلة ذات مغــزى وإعــادة إدمــاجهم يف 
  الديباجة)

   أوروبا
   احلالة يف جورجيا

  )٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار 
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥

اآلليـات  كـل  مـن  بالكامـل   االسـتفادة ب زيادة اتصـاالما الثنائيـة  أهاب الس بالطرفني اجلورجي واألخبازي 
لـس ذات الصـلة، مـن أجـل التوصـل إىل تسـوية سـلمية، وااللتـزام         االقائمة، على النحـو املـبني يف قـرارات    

ط الالزمـة لعـودة الالجـئني واملشـردين داخليـا بسـالمة وكرامـة        بالشـرو  موثـوق بـه   بالوفاء ضمن إطار زمين
  )١٠(الفقرة  وعلى جناح السرعة
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  احلكم  القرار والتاريخ
   الشرق األوسط    

 يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطنياحلالة 

  )٢٠٠٩( ١٨٦٠القرار 
  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٨

عاجـل إلحـالل سـالم شـامل     علـى حنـو   و مـن جديـد   هـود اجلذل الطـرفني واتمـع الـدويل إىل بـ    دعا الس 
يستند إىل الرؤية املتمثلة يف منطقة تعـيش فيهـا دولتـان دميقراطيتـان، إسـرائيل وفلسـطني، جنبـا إىل جنـب يف         

  )٨(الفقرة ) ٢٠٠٨( ١٨٥٠قرار الاملتوخى يف  على النحو سالم ضمن حدود آمنة ومعترف ا،
S/PRST/2009/14 

  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١
ــالطرفني  ــاء بالتزاما أهــاب الــس ب ــق املســتندة إىل األداء  امــالوف ــم   مبوجــب خريطــة الطري إلجيــاد حــل دائ

ا عــن اختـاذ أي خطــوات مـن شــأا   مـ ، بامتناعهللصـراع اإلسـرائيلي الفلســطيين علـى أســاس وجـود دولــتني    
علــى اختــاذ  . وشــجع الــستقــويض الثقــة أو املســاس بنتــائج املفاوضــات املتعلقــة جبميــع املســائل اجلوهريــة 

مصـر   اتبـذهل  دعمـا ألمـور منـها اجلهـود الـيت      ،نيالفلسـطيني بـني  ل حتقيـق املصـاحلة   خطوات ملموسـة يف سـبي  
  (الفقرتان اخلامسة والسادسة)

  
  أعاله. “احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية”لالطالع على إشارات إضافية إىل السودان، انظر البند املعنون   (أ)  

    
ات الــيت تشـــرك األمــني العــام يف جهـــود    القــرار   -جيم 

  الس من أجل التسوية السلمية للمنازعات

من امليثاق على أن لألمـني العـام    ٩٩املادة بينما تنص   
ى أـا قـد ـدد حفـظ     أن ينبه جملـس األمـن إىل أيـة مسـألة يـر     

السالم واألمن الدوليني، فإن امليثـاق ال يصـف أو يعـرف دور    
ــد أن جهــود      ــن. بي ــام بشــأن مســائل الســالم واألم األمــني الع
ــلمية    الـــس الراميـــة إىل منـــع نشـــوب الـــرتاع والتســـوية السـ
للمنازعات قـد اقتضـت بشـكل متزايـد مشـاركة األمـني العـام        

  لـس وبنـاء علـى طلبـه، بتيسـري      الذي اضطلع، بالتنسـيق مـع ا
  جهود السالم بطرق عدة.

وخالل الفترة قيد االستعراض، كثريا ما حث الـس    
األمــني العــام علــى اســتخدام الوســاطة كــأداة، وأكــد كــذلك   
علــى أمهيــة األعمــال الــيت يضــطلع ــا األمــني العــام يف تعزيــز    

 ١٨٠٩سـلّم الـس، يف قـراره    وعلى سـبيل املثـال،   الوساطة. 
اهلـــام ، بالـــدور ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ١٦) املـــؤرخ ٢٠٠٨(

 للمســاعي احلميــدة الــيت يضــطلع ــا األمــني العــام يف أفريقيــا،  
ــام  ــدر    وشــجع األمــني الع علــى مواصــلة اســتخدام الوســاطة ق

اإلمكان للمساعدة يف تسوية الرتاعات بالوسائل السلمية، مـع  

العمل بتنسيق وثيق مع االحتاد األفريقـي وغـريه مـن املنظمـات     
ويف حالـة أخـرى، يف بيــان   . )٩٢(دون اإلقليميـة يف هـذا الصـدد   

، إذ شـــدد ٢٠٠٨أيلول/ســـبتمرب  ٢٣لـــرئيس الـــس مـــؤرخ 
أمهيـة اإلجـراءات الـيت يتخـذها األمـني العـام، مـن        الس على 

الـــيت و ،خــالل مســـاعيه احلميـــدة وممثليـــه ومبعوثيـــه اخلاصـــني 
لوســاطة تعزيــز األمــم املتحــدة يف ن لوالوســطاء التــابعيتخــذها 

بإنشـاء وحـدة   ، أحـاط علمـا   ويف التسوية السلمية للمنازعـات 
دعم الوساطة التابعة إلدارة الشؤون السياسية اليت توفر اخلـربة  
الالزمـــة لـــدعم جهـــود الوســـاطة الـــيت تبـــذهلا األمـــم املتحـــدة  

  .)٩٣(واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
ــؤرخ       ــه الرئاســي امل ــس يف بيان ــر ال نيســان/  ٢١وأق
ــل  ــأن    ٢٠٠٩أبريـ ــام بشـ ــني العـ ــر األمـ ــاطة  تقريـ ــز الوسـ تعزيـ

أمهيـة   . ويف هذا البيـان، شـدد الـس علـى    )٩٤(وأنشطة دعمها
اإلجــراءات الــيت يتخــذها األمــني العــام يف تعزيــز الوســاطة ويف 

بـاجلهود املتواصـلة الـيت    التسوية السلمية للمنازعـات، ورحـب   
__________ 

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٩القرار   )٩٢(  

  )٩٣(  S/PRST/2008/36.الفقرة الرابعة ، 

  )٩٤(  S/2009/189. 
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تبذهلا إدارة الشؤون السياسية، وخباصة عن طريق وحدة دعـم  
الوساطة، من أجل التصدي لألزمات الناشئة والقائمة. وأكـد  

دعم الــيت تبــذل لــهــود اجلالــس أيضــا ضــرورة أن تراعــى يف  
السـالم السـريعة التطـور. وطلـب     الوساطة متطلبـات عمليـات   

ــام   ــن    الــس إىل األمــني الع ــا يتخــذه م ــم مب ــى عل ــه عل أن يبقي
إجراءات لتعزيز ودعم الوساطة والتسوية السلمية للمنازعـات  
وكفالة اتساقها مع اجلهود اجلارية لتعزيز بنـاء السـالم وحفـظ    

  .)٩٥(السالم
 املـادة ووفقـا ألحكـام   ل الفترة قيد االستعراض، وخال  

الــس أطــراف الــرتاع إىل   مــن امليثــاق، كــثريا مــا دعــا      ٣٣
األمني العـام، أو أعـرب    التعاون يف املفاوضات املنعقدة برعاية

عن دعمه جلهـود املصـاحلة الـيت يبـذهلا األمـني العـام، أو طلـب        
ــة      ــدور نشــط يف عملي ــام أن يضــطلع ب صــراحة إىل األمــني الع
حتقيق احلوار واملصـاحلة، أو أيـد املبـادرات الـيت اختـذها األمـني       

إطار مساعيه احلميـدة. ويف هـذا السـياق، جلـأ األمـني       يف العام
متزايـد إىل مبعوثيـه اخلاصـني ومستشـاريه وممثليـه       العام بشكل

وعلــى ســبيل املثــال، عــين األمــني العــام ملســاعدته يف جهــوده. 
بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة   اري وســطاء مشــترككــب

جبهـود الوسـاطة يف السـودان علـى أسـاس      لالضطالع  لدارفور
ــرغ ــق ببورو . )٩٦(التف ــا يتعل ــالن    وفيم ــاد اإلع ــد اعتم ــدي، بع ن

الصادر عن مؤمتر قمة رؤسـاء دول وحكومـات بلـدان منطقـة     
، طلــب الـبحريات الكـربى املعــين بعمليـة الســالم يف بورونـدي    

إىل املمثل التنفيذي لألمني العام تيسري وتشجيع احلـوار  الس 
يف سـياق   وخباصـة بني أصحاب املصلحة الوطنيني والـدوليني،  

لــة، مــع االســتمرار يف دعــم جهــودهم الراميــة االنتخابــات املقب
  .)٩٧(إىل احلفاظ على السالم واالستقرار

__________ 

  )٩٥(  S/PRST/2009/8.الفقرتان اخلامسة والعاشرة ، 

 .S/2008/439انظر   )٩٦(  

 .٧)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٥٨القرار   )٩٧(  

وإضافة إىل بذل املساعي احلميدة، اقتـرح األمـني العـام      
ــة       ــية خاصـ ــات سياسـ ــلة بعثـ ــاء أو مواصـ ــد إنشـ ــكل متزايـ بشـ

احليلولـة دون نشـوب   لالضطالع جبهود بنـاء السـالم مـن أجـل     
هــــذه اجلهــــود تقــــدمي الرتاعــــات أو جتــــددها، حيــــث مشلــــت 

املساعدات السياسية واإلنسـانية واإلمنائيـة، إضـافة إىل مسـاعدة     
احلكومــات الوطنيــة االنتقاليــة يف إقامــة مؤسســات قــادرة علــى  

، رحب ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٧ويف بيان للرئيس مؤرخ البقاء. 
مكتـب متكامـل لألمـم    عام بإنشـاء  الس مثال بتوصية األمني ال

ــا الوســطى   ــة أفريقي ــاء الســالم يف مجهوري حيــل حمــل  املتحــدة لبن
مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا   

مكتب األمم املتحدة املتكامل . والحظ بارتياح أن )٩٨(الوسطى
اجلهـــود ســـيقوم، يف مجلــة أمـــور، باملســاعدة يف    لبنــاء الســالم  

ــذ نتــائج احلــوار، ال ســيما مــن    الوطنيــ ــة إىل تنفي ــة الرامي ة واحمللي
ــة    ــات االنتخابي ــة والعملي . )٩٩(خــالل دعــم اإلصــالحات اإلداري

)، طلـب الـس إىل األمـني    ٢٠٠٩( ١٨٧٦وباملثل، يف القـرار  
ــام  ــاء الســالم يف     الع ــم املتحــدة لبن ــل لألم ــب متكام إنشــاء مكت
كتب األمم املتحدة لـدعم بنـاء السـالم    بيساو ليخلف م - غينيا

. وكُلِّــف )١٠٠(بيســاو، حســبما أوصــى بــه يف تقريــره -يف غينيــا 
إجــراء حــوار سياســي جــامع  املكتــب، يف مجلــة األمــور، بــدعم

  .)١٠١(وحتقيق املصاحلة الوطنية
ــاطق       ــب املنـ ــة، حسـ ــايل أمثلـ ــتعراض التـ ــورد االسـ ويـ

ــيت طلــب فيهــا     ــزمين، للقــرارات ال ــب ال ــن  وبالترتي جملــس األم
حتديـــدا بـــذل مســـاعي األمـــني العـــام يف التســـوية الســــلمية       

نشوب الرتاعات أو جتددها، أو أعـرب فيهـا    للمنازعات ومنع
عن دعمه أو تأييده أو تشـجيعه هلـذه املسـاعي أو ترحيبـه ـا.      

  واملمارسات الواردة أدناه مقدمة على سبيل املثال ال احلصر.
__________ 

 .S/2009/128انظر   )٩٨(  

  )٩٩(  S/PRST/2009/5.الفقرة السادسة ، 

)١٠٠(  S/2009/302. 

 .٣الفقرة )، ٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار   )١٠١(



النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق -اجلزء السادس 
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  ٦اجلدول 
    رك األمني العام يف جهود الس من أجل التسوية السلمية للمنازعاتالقرارات اليت تش

  احلكم  القرار والتاريخ
  أفريقيا    

  احلالة يف بوروندي
  

  )٢٠٠٨( ١٨٥٨القرار 
  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢

ملصــلحة تيســري وتشــجيع احلــوار بــني أصــحاب ا لبورونــديإىل املمثــل التنفيــذي لألمــني العــام طلــب الــس 
يف ســياق االنتخابــات املقبلــة، مــع االســتمرار يف دعــم جهــودهم الراميــة إىل    وخباصــةالــوطنيني والــدوليني، 

  )٧(الفقرة  احلفاظ على السالم واالستقرار
  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية

  )٢٠٠٨( ١٨٣٤القرار 
  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤

تطبيـع العالقـات    ـدف بإعـادة الصـالت الدبلوماسـية    بالتزامهمـا  السـودان وتشـاد    إذ تطلع الس إىل وفـاء 
بالدور الذي اضطلع به، على وجه التحديد، دعمـا لعمليـة داكـار، فريـق االتصـال اإلقليمـي        ، رحببينهما

االحتـاد األفريقـي   واألفـريقيني،   الوسـيطني  بوصـفهما  ،ومجهورية الكونغـو  ةليبياجلماهريية العربية ال وحكومتا
 مهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد    جلاملمثـل اخلـاص لألمـني العـام      مسـؤولني منـهم   من خالل ،واألمم املتحدة

  )١١(الفقرة  بعثةالورئيس 
  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

S/PRST/2009/5 

  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٧
بإنشاء مكتب متكامل لألمم املتحدة لبنـاء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا      بتوصية األمني العامإذ رحب الس 
أن مكتـب األمـم املتحـدة    ، الحـظ الـس   مكتب األمم املتحدة احلايل لـدعم بنـاء السـالم    الوسطى حيل حمل

اجلهود الوطنية واحملليـة الراميـة إىل تنفيـذ نتـائج     سيضطلع، يف مجلة أمور، باملساعدة يف  املتكامل لبناء السالم
  قرة السادسة)(الف احلوار، ال سيما من خالل دعم اإلصالحات اإلدارية والعمليات االنتخابية

  احلالة بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية
S/PRST/2008/38  

  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢١
 على تكثيـف جهـوده لتسـهيل احلـوار بـني روانـدا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         األمني العام شجع الس 

  (الفقرة الثامنة)
S/PRST/2008/40  

 ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     يبذله األمني العام من جهـود لتيسـري احلـوار بـني زعيمـي     بشدة ما  أيد الس
  مة (الفقرة الثانية)ورواندا وشجعه على أن يوفد، يف أقرب وقت ممكن، مبعوثا خاصا تسند إليه هذه امله

    احلالة بني إريتريا وإثيوبيا
  )٢٠٠٨( ١٧٩٨القرار 

  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٣٠
إثيوبيـا ملسـاعدما   واليت يبذهلا األمني العام واتمع الدويل حاليا للعمـل مـع إريتريـا    بقوة اجلهود  أيد الس

مــا وتعزيــز االســتقرار بــني الطــرفني وإرســاء األســاس الــالزم للتوصــل إىل تســوية شــاملة  علــى تطبيــع عالقا
  )٩(الفقرة  ودائمة للرتاع، وحث الطرفني على قبول املساعي احلميدة اليت يقوم ا األمني العام

  )٢٠٠٨( ١٨٢٧القرار 
  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣٠

اليت يبذهلا األمني العام واتمع الدويل حاليا للعمـل مـع إثيوبيـا وإريتريـا ملسـاعدما علـى       بقوة اجلهود  أيد الس
ما وإرســاء األســاس إلقامــة ســالم شــامل ودائــم   االســتقرار بينــه وتعزيــزتنفيــذ اتفــاقي اجلزائــر وتطبيــع عالقامــا  

  )٣(الفقرة  على قبول املساعي احلميدة اليت يقوم ا األمني العام مرة أخرىبينهما، وحث إثيوبيا وإريتريا 
   بيساو -احلالة يف غينيا 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار 
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٦

بيسـاو ليخلـف    -نشاء مكتب متكامـل لألمـم املتحـدة لبنـاء السـالم يف غينيـا       إىل األمني العام إطلب الس 
إجــراء ، ليضــطلع، يف مجلـة أمـور، مبهمــة دعـم    بيسـاو  –مكتـب األمـم املتحــدة لـدعم بنـاء الســالم يف غينيـا      

  )٣(الفقرة  املصاحلة الوطنيةدعم عملية حوار سياسي جامع و



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 474/1419 

 

  احلكم  القرار والتاريخ
  نتقارير األمني العام عن السودا    

  )٢٠٠٨( ١٨١٢القرار 
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٣٠

ري لـدعم  مـع واليتـها، بأعمـال التحضـ     تسقمبا ي، بعثة األمم املتحدة يف السودان على البدء فوراحث الس 
إجراء انتخابـات وطنيـة، مبـا يف ذلـك دعـم وضـع اسـتراتيجية وطنيـة إلجـراء االنتخابـات بتعـاون وثيـق مـع              

  )١٥(الفقرة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وأطراف اتفاق السالم الشامل
   السالم واألمن يف أفريقيا

S/PRST/2008/20  
  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٢

ــا   ــويت وإريتري ــس   -جيب ــل   شــجع ال ــى التعجي ــام عل ــدة  اســتخداميف األمــني الع واالتصــال  مســاعيه احلمي
 إجــراء بـالطرفني، حســب االقتضــاء، وبالتنســيق مـع اجلهــود املبذولــة علــى الصـعيد اإلقليمــي، بغــرض تيســري   

مناقشات ثنائية لتحديد الترتيبات املتعلقة خبفض الوجود العسـكري علـى احلـدود وتطبيـق تـدابري لبنـاء الثقـة        
  (الفقرة السادسة) من أجل إجياد حل للحالة على احلدود

  )٢٠٠٩( ١٨٦٢القرار 
 ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤

عـن بـالغ أسـفه إزاء اسـتمرار     ، أعـرب  بعرض األمـني العـام بـذل مسـاعيه احلميـدة     إذ رحب الس  -جيبويت وإريتريا 
اســتقبال أي مبعــوث لألمــني بعثــة تقصــي احلقــائق املــذكورة أعــاله أو   ألفــرادإريتريــا يف رفــض مــنح تأشــريات دخــول 

  )٣(الفقرة  إلرسال بعثة لتقصي احلقائق أو مبعوث إىل إريتريااملستمر األمني العام  ، ورحب باستعدادالعام
   آسيا

    ليشيت -احلالة يف تيمور 
  )٢٠٠٨( ١٨٠٢القرار 

  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٥
ليشـيت أداءه يف تعزيـز    -بعثة األمـم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور     بالدور اهلام الذي تواصل إذ اعترف الس 

للجهــود املســتمرة الــيت يبــذهلا الكامــل عــن تأييــده ، أعــرب ليشــيت –الســالم واالســتقرار والتنميــة يف تيمــور 
من والرامية إىل معاجلة القضايا األساسـية السياسـية واملتصـلة بـاأل    ليشيت  -لتيمور املمثل اخلاص لألمني العام 

جلنـة التنسـيق الرفيعـة     تشـارك فيهـا  علـى التعـاون،    وتقـوم  تشمل اجلميـع  عمليات عن طريق اليت تواجه البلد
  )٥(الفقرة األخرية من الديباجة والفقرة  لتنسيقل نتدى الثالثياملاملستوى و

   أوروبا
    احلالة يف جورجيا

  )٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار 
  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥

إىل األمـني العـام أن يسـتغل هـذه الواليـة      والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيـا، طلـب   إذ مدد الس 
بنــاء الثقـة وإقامــة حــوار مكثــف وهــادف بغيــة حتقيــق  الراميــة إىل تــدابري اللتشـجيع ودعــم الطــرفني يف تنفيــذ  

  )١٧(الفقرة  تسوية دائمة وشاملة، مبا يف ذلك تيسري عقد اجتماع على أعلى مستوى
  املسائل املواضيعية

    السالم واألمن يف أفريقيا
  )٢٠٠٨( ١٨٠٩القرار 

 ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٦

سلّم الس بالدور اهلام للمسـاعي احلميـدة الـيت يضـطلع ـا األمـني العـام يف أفريقيـا، وشـجع األمـني العـام            
لمســاعدة يف تســوية الصــراعات بالوســائل الســلمية، مــع  علــى مواصــلة اســتخدام الوســاطة قــدر اإلمكــان ل 

العمل بالتنسيق وعلى حنو وثيق مع االحتـاد األفريقـي وغـريه مـن املنظمـات دون اإلقليميـة يف ذلـك الصـدد،         
  )١٥حسب االقتضاء (الفقرة 

  صون السالم واألمن الدوليني: الوساطة وتسوية املنازعات
S/PRST/2008/36  

  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٣
عمليـات الوسـاطة الـيت تقـوم ـا األمـم املتحـدة         أن تسترشـد إىل األمني العام أن يواصل كفالة طلب الس 

ــدى أو ترعاهــا مبقاصــد املنظمــة ومبادئهــا،    ــة وامل اخلــربة والرتاهــة  اءوســطال وأن يكــون ل ــع  اجلعرف ــدة جبمي ي
مـن دعـم    مـا يلـزم  وأن يـوفر هلـم    أصحاب املصلحة والوقائع والظروف يف أي نزاع يكلَّفون بالتوسـط فيـه،  

  خلصائص كل نزاع (الفقرة اخلامسة) ومرونة للقيام بالوساطة وفقا
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  احلكم  القرار والتاريخ
    

S/PRST/2009/8  
 ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢١

ــز الوســاطة ويف    شــدد الــس  ــيت يتخــذها األمــني العــام يف تعزي ــة اإلجــراءات ال التســوية الســلمية   علــى أمهي
اصـة عـن طريـق وحـدة دعـم      خبللمنازعات، ورحب باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا إدارة الشؤون السياسية، و

يف شـراكة  كذلك إىل األمني العـام أن يعمـل   . وطلب لألزمات الناشئة والقائمة التصدي الوساطة، من أجل
ــة و     ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي ــدول األعضــاء واملنظم ــع ال ــيني اآلخــرين بأســلوب منســق   م  الشــركاء املعن

  (الفقرتان اخلامسة والثامنة) عملية للوساطةإطار عند التعاون يف  ومتكامل
    رأة والسالم واألمنامل

S/PRST/2008/39  
  ٢٠٠٨ألول/أكتوبر تشرين ا ٢٩

الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة           إذ حث الـس  
لزيادة مشاركة املرأة يف منع نشـوب الرتاعـات وتسـويتها ويف بنـاء السـالم وتعزيـز دورهـا كصـانعة قـرار يف          

وبوجــه مــن النســاء لبــذل املســاعي احلميــدة بامســه،  ربعــدد أكــاألمني العــام تعــيني بــ ، وأهــابهــذه اــاالت
  ات (الفقرة الرابعة)خاص اتومبعوثكممثالت خاصات  خاص

    
ــرك  القــــرارات  –دال  ــاالت الــــيت تشــ ــات والوكــ الترتيبــ

  اإلقليمية

خالل الفترة قيد االستعراض، مل يناشـد جملـس األمـن      
ليميــة أطــراف الــرتاع التعــاون مــع الترتيبــات أو الوكــاالت اإلق

مـن   ٥٢للمـادة  فحسب، بل إنه كثريا مـا أعـرب أيضـا، وفقـا     
امليثــاق، عــن دعمــه وتقــديره جلهــود الســالم الــيت تضــطلع ــا   

ب إىل األمــني العــام الترتيبــات أو الوكــاالت اإلقليميــة، أو طلــ 
ــات أو     ــع تلـــك الترتيبـ ــاالقتران مـ ــود بـ ــل هـــذه اجلهـ بـــذل مثـ

ــامن مــن هــذا     ــرد تفصــيال يف اجلــزء الث امللحــق الوكــاالت. وت
قرارات الس بشأن اجلهود املشتركة أو املتزامنة املبذولـة مـن   
قبــل الــس والترتيبــات أو الوكــاالت اإلقليميــة يف التســـوية      

  الل الفترة قيد االستعراض.  السلمية للمنازعات خ
    

  املناقشة الدستورية حول تفسري أحكام - رابعا 
    اق أو تطبيقهاــالفصل السادس من امليث

  مالحظة  
يــربز هــذا القســـم الــدفوع الرئيســـية الــيت أثـــريت يف       

أحكام حمددة يف امليثـاق  مداوالت جملس األمن املتعلقة بتفسري 
ية للمنازعــات. ويشــمل بشــأن دور الــس يف التســوية الســلم

القسم بوجـه خـاص املناقشـات املتعلقـة باختصـاص الـس يف       
النظر يف نزاع أو حالـة وبسـلطته يف إصـدار توصـيات مالئمـة      

  يف إطار الفصل السادس من امليثاق.
ووفقــا ألحكــام الفصــل الســادس، لــس األمــن، إذا     

رأى ضـرورة ذلــك، أن يصـدر توصــيات بشـأن أي منازعــات    
ت قد تعرض السالم واألمن الدوليني للخطر. ويركـز  أو حاال

هذا القسم على مداوالت جملـس األمـن بشـأن تفسـري أحكـام      
حمددة من الفصل السادس من امليثاق. وعند إصـدار توصـيات   

مـن   ٣٦املـادة  يطلب من الس أيضا، مبوجب إىل األطراف، 
امليثاق، أن يراعي (أ) ما اختذه املتنازعون من إجـراءات سـابقة   
حلل الرتاع القائم بينهم، و (ب) أن املنازعـات القانونيـة جيـب    
ــة. وينظــر     بصــفة عامــة أن تعــرض علــى حمكمــة العــدل الدولي

ــاه أيضــا يف احلــ  ــت فيهــا مــداوالت بشــأن   أدن ــيت أجري االت ال
  ).٣( ٣٦املادة املتطلبات املنصوص عليها يف 

املناقشـــات املواضـــيعية واملناقشـــات اخلاصـــة وخـــالل   
اليت عقدت يف الس، كثريا ما أشـري إىل التـدابري    ينةببلدان مع
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املتاحة مبوجـب الفصـل السـادس، وال سـيما الوسـاطة، كـأداة       
. وشــدد )١٠٢(حــل الرتاعــات  ميكــن للمجلــس اســتخدامها يف  

العديد من املتكلمني على أنه ينبغـي للوسـاطة أن تكـون جـزءا     
ا إىل من ـج شـامل إزاء التسـوية السـلمية للمنازعـات، ودعـو      

استخدامها على نطاق واسع من قبـل مجيـع األطـراف واألمـم     
  املتحدة.
واملعلومات الواردة يف هـذا القسـم، بشـأن املناقشـات       

املتعلقة بأحكام الفصل السادس واملساعي احلميـدة الـيت يبـذهلا    
األمـني العـام كـأداة رئيســية للوسـاطة يف املنازعـات املنصــوص      

ــا يف  ــادة عليه ــاوين:      ٩٩امل ــة عن ــرد حتــت أربع ــاق، ت ــن امليث م
مالءمــة أحكــام الفصــل الســادس باملقارنــة مــع أحكــام الفصــل 

زعاــا بالوســائل انمتســوية بالســابع؛ والتــزام الــدول األعضــاء 
) وتوصـــيات جملـــس األمـــن ١( ٣٣املـــادة يف ضـــوء  الســـلمية

ــادة املتعلقــة بتســوية املنازعــات يف ضــوء    ــة ٢( ٣٣امل )؛ وإحال
)؛ واإلحـاالت مـن   ٣( ٣٦املـادة  املنازعات القانونيـة يف ضـوء   

. ويف حـاالت عديـدة، قـدمت    ٩٩املـادة  ام يف ضوء األمني الع
الدول األعضاء تفسريات خمتلفـة ألحكـام الفصـل السـادس أو     
ــك األحكــام، أو حــىت يف      ــن لتل ــس األم ــت يف تفســري جمل طعن

  سلمية للمنازعات.دوره يف التسوية ال
ــع        ــة مـ ــادس باملقارنـ ــل السـ ــام الفصـ ــة أحكـ أمهيـ

  أحكام الفصل السابع
  ٥احلالة   
صـون السـالم واألمـن الـدوليني: الوسـاطة وتســوية        

  املنازعات

ــت     ــس، يف جلســ ــرى الــ ــودة يف ٦١٠٨ه أجــ ، املعقــ
مناقشة مفتوحة عن سبل استخدام  ،٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢١

__________ 

بشأن البند  ٦١٠٨و  ٥٩٧٩انظر،  على سبيل املثال، اجللستني   )١٠٢(
صـــون الســالم واألمـــن الــدوليني: الوســـاطة وتســـوية   ”املعنــون  
 “.املنازعات

الوســاطة يف التســوية الســلمية للمنازعــات. وخــالل املناقشــة،   
أبرز عدة مـتكلمني ضـرورة اسـتنفاد أحكـام الفصـل السـادس       

وشــدد . )١٠٣(قبــل اللجــوء إىل تلــك الــواردة يف الفصــل الســابع
ممثل فييت نـام علـى أنـه ينبغـي جلهـود الوسـاطة التركيـز علـى         

إيـــالء االهتمـــام ، مــع  عاتصـــرامعاجلــة األســـباب اجلذريــة لل  
لضــرورة مســاعدة البلــدان علــى التغلــب علــى ظــروف   الــالزم
االقتصـادية. وهـو    -ملطلـق وانعـدام التنميـة االجتماعيـة     الفقر ا

يــرى أن الوســاطة مــن شــأا أن تســاعد علــى جتنــب التصــعيد  
لتــدابري املــالذ األخــري، مثــل التــدابري  والتطبيــق غــري الضــروري 
وبينما أكـد ممثـل اجلماهرييـة    . )١٠٤(اليت يقتضيها الفصل السابع
، “رؤيــة دوليــة جديــدة للوســاطة ”العربيــة الليبيــة احلاجــة إىل  

ــا يف      ــي اســتنفاد األدوات املنصــوص عليه ــه ينبغ ــى أن شــدد عل
. )١٠٥(الفصلني السادس والثامن قبل اللجوء إىل الفصـل السـابع  

زيــادة اللجــوء إىل الفصــل الســادس      وقــال ممثــل الربازيــل إن  
ــة األجــل لإلجــراء  االســتدامة الأســهم يف  يف  ةاملتخــذ اتطويل

حلـــل  بــذل جهــود مبكــرة   . وذكـــر أن إطــار الفصــل الســابع   
إىل احلــد مــن التهديــدات يــؤدي بالوســائل الســلمية  املنازعــات

الطلب علـى  على للسالم واألمن وبالتايل يساعد على احملافظة 
ــديرها بنجــاح      ــات حفــظ الســالم مبســتويات ميكــن أن ت عملي

. وأضــاف ممثــل قطــر أن )١٠٦(ل األعضــاءاألمــم املتحــدة والــدو
وغري ذلك من إجـراءات اسـتخدام   ”نشر قوات حفظ السالم 

ــ “القــوة ــة الوســاطة     تترتب ــة أكــرب مــن تكلف ــاء مالي ــه أعب علي
  .)١٠٧(الدبلوماسية

__________ 

)١٠٣(  S/PV.6108 اجلماهرييـة   ١٢(فييت نام)؛ والصفحة  ٩، الصفحة)
ــفحة    ــة)؛ والصـ ــة الليبيـ ــفحة   ٢٩العربيـ ــيك)؛ والصـ  ٣١(املكسـ

(كوبا،  ١٣، الصفحة S/PV.6108 (Resumption 1)زيل)؛ و (الربا
 (قطر). ١٦)؛ والصفحة باسم حركة عدم االحنياز

)١٠٤(  S/PV.6108 ٩، الصفحة.   
 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٥(

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٦(

)١٠٧(  S/PV.6108 (Resumption 1) ١٦، الصفحة. 
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باســم حركــة عــدم   وأعربــت ممثلــة كوبــا، متحدثــة      
ومؤيدة من قبل ممثل قطـر، عـن االنزعـاج إزاء شـيوع      االحنياز

خدام تدابري الفصل السابع قبل وقت طويـل مـن اسـتخدام    است
. وحتديـدا، ذكـرت   )١٠٨(النطاق الكامل لتدابري الفصل السادس

أصــبح يلجـأ بشــكل متزايــد إىل أحكــام  ممثلـة كوبــا أن الــس  
لتناولـه قضـايا ال تشـكل بالضـرورة      “كغطـاء ”الفصل السابع 

وشـــدد ممثـــل . )١٠٩(ديـــداً مباشـــراً للســـالم واألمـــن الـــدوليني
االستخدام غري احلكـيم للفصـل السـابع ولّـد     باكستان على أن 

ــأن القــرارات املتخــذة خــارج إطــار الفصــل      ــا ب انطباعــا خاطئ
. وقــد ثبــت مــن التجربــة أن  درالســابع غــري ملزمــة بــنفس القــ 

ــة وأنــه ميكنــها، يف     تــدابري الفصــل الســابع مل تكــن دائمــا مثالي
الواقــع، مفاقمــة املنازعــات. ويف املقابــل، فــإن التــدابري املتخــذة 
مبوجــب الفصــل الســادس أدت إىل بنــاء الثقــة وتعزيــز احتــرام   

  .)١١٠(سيادة الدول
التــــزام الـــــدول األعضـــــاء بتســـــوية منازعاـــــا    

)، ١( ٣٣ املـــادة ائل الســـلمية يف ضـــوء   بالوســـ 
وتوصــــــيات بشــــــأن تســــــوية جملــــــس األمــــــن  

  )٢( ٣٣ املادةللمنازعات يف ضوء 

تــزام إىل أن الــدول األعضــاء عليهــا ال ٣٣ املــادةتشــري  
ــادةوحتمــل  .بتســوية منازعاــا بالوســائل الســلمية   ) ١( ٣٣امل

 .املســـؤولية األساســـية عـــن حـــل أي نـــزاع  األطـــراف املعنيـــة
) على جملس األمن سلطة تقديريـة تؤهلـه   ٢( ٣٣ املادةوتسبغ 

ألن يـدعو أطـراف الـرتاع إىل أن يســووا مـا بينـهم مـن الــرتاع       
ــك   ــرد فيمــا  . بالوســائل الســلمية، إذا رأى ضــرورة ذل ــي وت يل

دراســتان حلــالتني تتعلقــان مبــا يلــي: (أ) صــون الســالم واألمــن 
الوســاطة وتســوية املنازعــات، وتــرد يف هــذه احلالــة  : الــدوليني

__________ 

(كوبا، باسم حركة عـدم االحنيـاز)؛    ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(
 (قطر). ١٦والصفحة 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٩(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(

إشــارة إىل وجــود تأييــد عــام الســتخدام الوســاطة علــى نطــاق 
أوســـع، وإىل اضـــطالع األمـــم املتحـــدة بـــدور قـــوي يف هـــذا  

هــذه احلالــة  اــال؛ (ب) الســالم واألمــن يف أفريقيــا، وجتســد 
الكيفيــة الــيت يــدعو ــا الــس أطــراف الــرتاع إىل أن يســووا    

  .بينهم من نزاع عن طريق احلوار والتفاوض  ما
  ٦ احلالة  
الوسـاطة وتســوية  : صـون السـالم واألمـن الـدوليني      

  املنازعات

 (الرفيعـــة املســـتوى)، املعقـــودة يف ٥٩٧٩ يف اجللســـة  
، نظـــر الـــس يف ورقـــة مفـــاهيم  ٢٠٠٨ ســـبتمرب/أيلـــول ٢٣

ــا فاســو)    ــة (بوركين ــدا الرئاس ــد يف ور. )١١١(أع ــة ومت التأكي ق
املفاهيم، ضمن مجلـة أمـور أخـرى، علـى أن الوسـاطة تشـكل       
إحــدى طــرق التســوية الســلمية للمنازعــات، مــن مجلــة طائفــة  

ــاق، وأــا   ٣٣ ادةاملــعريضــة مــن الطــرق احملــددة يف    مــن امليث
أضحت، بفعل تـواتر اللجـوء إليهـا، إحـدى الطـرق األساسـية       

وأكـد ممثـل بوركينـا فاسـو      .البديلة لتسوية الرتاعات املعاصـرة 
الذي افتـتح املناقشـة، علـى ضـرورة تسـوية الرتاعـات بـالطرق        

وشــدد علــى أن   .الســلمية مبــا يتفــق وميثــاق األمــم املتحــدة     
الشركاء الثنائيني واملتعددين جيب أن يكونوا اسـتباقيني يف أي  

ودعـم  عملية وساطة، عن طريق تعزيز الدور الريادي للوسيط 
كل خطوة يف العملية بالشكل املناسب ويف حينـه، وأن األمـم   
املتحدة، وال سيما جملس األمن، يسـتطيعان االضـطالع بـدور    

 .هام يف هـذا الصـدد، بـل ينبغـي هلمـا أن يضـطلعا ـذا الـدور        
وأعرب ممثل بوركينا فاسو عن اعتقـاده أنـه ال توجـد وسـاطة     

ن جانـب أطـراف   تستطيع أن تنجح دون املشـاركة الكاملـة مـ   
الـــرتاع، وأبـــرز العناصـــر األساســـية الثالثـــة التاليـــة إلجنـــاح       

) أمهيـــة متلـــك مجيـــع األطـــراف املعنيـــة لعمليـــة  ١(: الوســـاطة
)جيـب أن ترضـي الوثيقـة اخلتاميـة كـل طـرف مـن        ٢السالم؛ (

__________ 

)١١١(  S/2008/590. 
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أطراف الرتاع وتقدم إجابات علـى األسـئلة األساسـية املتعلقـة     
ــوب املنازعـــات؛ (  ــود آليـــات ٣بنشـ ــة تســـمح   ) وجـ للمتابعـ

ــى الع   ــدرجييا علـ ــب تـ ــة    بالتغلـ ــوض عمليـ ــد تقـ ــيت قـ ــل الـ راقيـ
  .)١١٢(السالم

األمـم املتحـدة    وقال األمني العام إنـه بـات يطلـب إىل     
بشــكل متزايــد القيــام علــى وجــه الســرعة بنشــر قــوات حفــظ  
سالم إلنقاذ األرواح يف حاالت الصراع، ومع ذلـك فـال غـىن    

لـذلك طلـب   . عن جهود الوساطة ملنع إراقة املزيد مـن الـدماء  
ــع الــدول األعضــاء االســتثمار        ــني العــام إىل الــس ومجي األم

ــدما” ــاطة “مقـ ــطة الوسـ ــع ال .يف أنشـ ــم  ومـ ــأن األمـ ــليم بـ تسـ
املتحــدة ال تــدعي احتكارهــا لتســوية املنازعــات، يــرى األمــني 
العام أن جملس األمن يقوم بدور رئيسـي يف الوسـاطة وتسـوية    

 ٣٦ و ٣٣ املـادتني املنازعات، على النحـو املنصـوص عليـه يف    
ــاق ــر    .مــن امليث والحــظ األمــني العــام أن الوســاطة تكــون أكث

ــس موحــدا ويكــ     ــدما يكــون ال ــة عن ون مســتعدا أيضــا  فعالي
الستخدام نفوذه يف فرض جزاءات موجهة على سبيل املثـال،  
ــيح جمــاال       ــدما يت ــد وســيطا رئيســيا واضــحا، وعن ــدما يؤي وعن

 .)١١٣(للعملية

األخضــر اإلبراهيمــي إىل أن املنظمــات   وأشــار الســيد  
ــازة يف جمــال الوســاطة، ومــع     ــة اكتســبت مهــارات ممت اإلقليمي

ــزال األمــم املتحــدة   ــد يف هــذا   ذلــك ال ت الطــرف الفاعــل الرائ
ــدان ــب الوســاطة يف األمــم     .املي ــدأين ميــثالن ل ــى مب وركــز عل
أوال، ينبغي للوسيط أن يضمن مشاركة كل أطـراف  : املتحدة

الصراع بدون اسـتثناء؛ ثانيـا، إن دور الوسـيط يتعـزز إىل حـد      
كــبري عنــدما تكــون املبــادئ والــنهج الــيت يعتمــدها مؤيــدة مــن  

وشـدد   .لس وأعضاء هذه املنظمة ككلجانب كل أعضاء ا
ــا     ــها وامتثاهلـ ــدة ونزاهتـ ــم املتحـ ــة األمـ ــى أن عامليـ ــذلك علـ كـ

__________ 

)١١٢(  S/PV.5979٤-٢ ، الصفحات.  
  .٥و  ٤ املرجع نفسه، الصفحتان  )١١٣(

للمبــادئ املكرســة يف ميثاقهــا هــي أقــوى األســلحة يف ترســانة  
  .)١١٤(وسيط األمم املتحدة

ويف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، اســتند عــدد قليــل مــن    
ــاق، وركــزوا علــى    ٣٣ املــادةاملــتكلمني صــراحة إىل  مــن امليث

. )١١٥(الوساطة بوصفها أداة هامة للتسوية السلمية للمنازعـات 
ــن       ــة مســتفادة م ــتنادا إىل أمثل ــس، اس ــع أعضــاء ال ــر مجي وأق

، بـدور األمـم املتحـدة يف الوسـاطة وتسـوية      التجـارب السـابقة  
شـارة إىل احلالـة يف زمبـابوي، ذكـر     ويف معرض اإل. املنازعات

ــه بــني     ممثــل اململكــة املتحــدة أن االتفــاق الــذي مت التوصــل إلي
ــة      ــاج جهــود وســاطة طويل احلــزب احلــاكم واملعارضــة هــو نت
وصعبة يقودها الرئيس ثابو مبيكي، بـدعم مـن األمـم املتحـدة     

وشدد على أن الوساطة تتطلب قيادة قويـة   .واالحتاد األفريقي
جهدا دوليا متماسكا واملوارد الالزمـة للتأكـد مـن    ومقتدرة، و

اليـات املتحـدة عـن    وأعـرب ممثـل الو   .)١١٦(قدرا على االجنـاز 
إميانه بأن املفاوضات الرمسية والوساطة، الـيت جيـب أن تشـارك    
فيها الدول بصـورة كاملـة وشـاملة، مـع توسـيع نطـاق اجلهـد        
السياسي احلقيقي، كثريا ما تشكل أفضل سبيل ملعاجلـة أخطـر   

  .)١١٧(املنازعات الدولية
وأشار عدة متكلمني إىل دور جملـس األمـن يف جهـود      
وأكد ممثل اململكـة املتحـدة علـى    . وتسوية املنازعات الوساطة

زيز دور الـس خـالل كـل مرحلـة مـن مراحـل       احلاجة إىل تع
منع نشوب الصراع، والوساطة يف الصـراعات وحلـها وتنفيـذ    

وأكد ممثل فرنسا أن اجلـزاءات ميكـن أن    .)١١٨(اتفاقات السالم
__________ 

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١١٤(

 ١٢ (األمـــني العـــام)؛ والصـــفحة    ٤ صـــفحةاملرجـــع نفســـه، ال   )١١٥(
ــفحة   ــا)؛ والصـــ ــوب أفريقيـــ ــدة)؛    ٢٣ (جنـــ ــات املتحـــ (الواليـــ

 ٢٨ (اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛ والصــــفحة  ٢٥ والصــــفحة
  . (الصني) 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(
 .٢٤و ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٧(

 .٢٢ املرجع نفسه، الصفحة  )١١٨(
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ــه  )١١٩(تصــبح أداة للوســاطة وتســوية الصــراعات   ، يف حــني نب
ب أفريقيا إىل أنه ينبغـي للمجلـس جتنـب االستسـالم     ممثل جنو

ــائج جهــود الوســاطة مــن خــالل اســتخدام     إلغــراء اســتباق نت
أدوات القسر املتاحة له، وجتنب التدخل من ناحيـة أخـرى يف   
جهود الوساطة سواء اليت يقـوم ـا األمـني العـام أو املنظمـات      

  .)١٢٠(اإلقليمية
ينبغـي أن تظـل   وأكد عدد من املتكلمني أن الوسـاطة    

حمايــدة ونزيهــة، وأن تــتم باملوافقــة واملشــاركة الكاملــة جلميــع  
إىل  وذكـــر ممثـــل الصـــني، الـــذي دعـــا. )١٢١(األطـــراف املعنيـــة

مســـاندة اتمـــع الـــدويل للوســـطاء، أن احليـــاد واإلنصـــاف      
غـري أن   .)١٢٢(يشكالن الشرطني األساسيني للوسـاطة الناجحـة  

ــة الوســـاطة       ــة أكـــد أن فعاليـ ــة العربيـــة الليبيـ ــل اجلماهرييـ ممثـ
ــاد الوســيط فحســب، وإمنــا تقتضــي أيضــا     ال تعتمــد علــى حي

والحـظ كـذلك    .تضافر اجلهـود اإلقليميـة والدوليـة وتكاملـها    
أن خيــار الوســاطة يتــيح أفكــارا ومقترحــات تــدفع أطــراف       

  .)١٢٣(اع أنفسهم إىل احلوارالصر
ويف اية اجللسة، اعتمد الس بيانا رئاسـيا أكـد فيـه      

أنه مسؤول، بوصفه اجلهاز الذي يضطلع باملسـؤولية الرئيسـية   
ون السالم واألمن الدوليني، عن تعزيز ودعـم الوسـاطة   عن ص

بوصــفها وســيلة هامــة للتســوية الســلمية للمنازعــات، وشــدد    
علـى أمهيــة تســخري اإلمكانـات والقــدرات املتاحــة للمنظمــات   

  .)١٢٤(اإلقليمية ودون اإلقليمية يف جهود الوساطة
__________ 

 .١٩ رجع نفسه، الصفحةامل  )١١٩(

 .١٤ املرجع نفسه، الصفحة  )١٢٠(

 ١٩ (بوركينـــا فاســـو)؛ والصـــفحة  ٢ املرجـــع نفســـه، الصـــفحة  )١٢١(
 ٢٨ (فييــت نــام)؛ والصــفحة  ٢٢ (االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة 
  . (الصني) 

  ٢٨ املرجع نفسه، الصفحة  )١٢٢(
 .٢٥ املرجع نفسه، الصفحة  )١٢٣(

)١٢٤(  S/PRST/2008/36 .   

، أجـرى الـس مناقشـة    ٢٠٠٩ أبريـل /نيسـان  ٢١ ويف  
أخــرى بشــأن هــذا املوضــوع قــام خالهلــا وكيــل األمــني العــام     
للشؤون السياسية بعرض تقرير األمني العام عن تعزيز الوسـاطة  

 ، املقــدم عمــال بالبيــان الرئاســي املــؤرخ    )١٢٥(وأنشــطة دعمهــا 
وتنــــاول التقريــــر اخلــــربات . )١٢٦(٢٠٠٨ ســــبتمرب/أيلــــول ٢٣

املكتسبة والتحديات اليت تواجه األمم املتحدة وشركاءها لـدى  
وأكـد أيضـا   . تقدمي مساعدة مهنية للوساطة بني أطراف الـرتاع 

 ثبت أن الوساطة هي األفضل من بني الوسائل املختلفة الـيت  أنه
وأكـد  . املتعلقة بالتسوية السلمية للرتاعات ٣٣ املادةوردت يف 

األمني العام يف توصياته على أمهية املشاركة املبكرة مـن جانـب   
يف تعزيـز منـع الرتاعـات وحلـها؛ وإضـفاء الطـابع        األمم املتحدة

ــل     ــدعم التشــغيلي املقــدم للوســطاء؛ وإعــداد اجلي ــى ال املهــين عل
املقبــل مــن وســطاء األمــم املتحــدة؛ وإدمــاج دعــم الوســاطة يف   

  .)١٢٧(وجود األمم املتحدة امليداين
وخــالل املناقشــة، رحبــت وفــود عديــدة بتوصــيات        

طة وأنشطة دعمهـا علـى النحـو    األمني العام بشأن تعزيز الوسا
وأقــــر املتكلمــــون باإلمجــــاع بأمهيــــة  .)١٢٨(املــــبني يف التقريــــر

الوســــاطة، واســـــتند العديــــد منـــــهم إىل الفصــــل الســـــادس    
يف إرســاء دور األمــم املتحــدة، ودعــوا الــدول إىل   ٣٣ ةاملــادو

وأشارت عدة وفـود إىل   .)١٢٩(حل منازعاا بالوسائل السلمية
__________ 

)١٢٥(  S/2009/189 .  

)١٢٦(  S/PRST/2008/36 .  

)١٢٧(  S/2009/189٦٢و  ٢ ، الفقرتان.  
)١٢٨(  S/PV.6108١٠ (فييـــــــت نـــــــام)؛ والصـــــــفحة  ٨ ، الصـــــــفحة 

ــفحة   ــتاريكا)؛ والصـــ ــا)؛   ١٢ (كوســـ ــفحةو(النمســـ  ٢٧ الصـــ
 ٣٥ الصــــــفحةو(الربازيــــــل)؛   ٣٠ الصــــــفحةو(املكســــــيك)؛  
واهلرســـــــــك)؛  البوســـــــــنة (  ٣٧ الصـــــــــفحةو(سويســـــــــرا)؛  

  . (أوروغواي)  ٥  ، الصفحة Resumption 1 (S/PV.6108 (   و
)١٢٩( S/PV.6108٧ ، الصــفحة )(بوركينــا   ٢١ االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة

(الربازيـــل)؛ و  ٣٠(املكســـيك)؛ والصـــفحة   ٢٧ فاســـو)؛ والصـــفحة
S/PV.6108 (Resumption 1) ــفحة ــوب   ٢ ، الصــــــ ــا)؛  (جنــــــ أفريقيــــــ

ــاز)؛ والصــفحة     ١٣ ةوالصــفح ــا، باســم حركــة عــدم االحني  ١٦(كوب
 . (السودان)  ٣٠ (باكستان)؛ والصفحة  ٢١ (قطر)؛ والصفحة
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أن تسوية املنازعات بالوسائل السلمية تشـكل جـزءا ال يتجـزأ    
وشدد ممثـل الصـني علـى أن التسـوية السـلمية      . )١٣٠(من امليثاق

للرتاعــات ســتحقق عوائــد وفــرية للســالم، وأضــاف أن امليثــاق 
وفر التوجيه والقواعد النظرية الالزمة للعمل يف جمال الوسـاطة  

وأشـــار ممثـــل قطـــر إىل أن األمـــم    . )١٣١(وتســـوية املنازعـــات 
املتحدة، اليت جيعل ميثاقها تسوية املنازعات بالوسائل السـلمية  
أحد مقاصده الرئيسية، جيـب عليهـا لـذلك أن جتعـل الوسـاطة      

األجيال احلاضرة واملقبلة مـن   عنصرا أساسيا يف عملها، إلنقاذ
وذكر ممثل جنـوب أفريقيـا، اسـتنادا إىل    . )١٣٢(ويالت احلروب

مـن امليثـاق، أن األمـم املتحـدة اضـطلعت، علـى مـر         ٣٣ املادة
السنني، بدور فعـال يف مسـاعدة الوسـاطة حلـل الرتاعـات بـني       

ــة الواحــدة قبــ   ل أن تتحــول إىل نزاعــات الــدول وداخــل الدول
مسلحة، وبعـد نشـوب أعمـال العنـف، وأثنـاء تنفيـذ اتفاقـات        

ــو      . الســالم ــات بشــكل ســلمي ه ــض املنازع ــه أكــد أن ف لكن
مسؤولية سيادية، ولذلك ينبغي أن يكون بناء القدرات احملليـة  

 .)١٣٣(والوطنية على حنو فعال من األولويات داخل الدول

ســاطة أداة علــى   وشــدد عــدة مــتكلمني علــى أن الو    
درجة عالية من الكفاءة والفعاليـة مـن حيـث التكلفـة، وحثـوا      
ــع       ــن أجــل من ــوارد املناســبة جلهــود الوســاطة م ــوفري امل ــى ت عل
تصعيد الصراعات، ومن مث تفادي احلاجة إىل عمليـات حفـظ   

ويف الوقــت نفســه، أشــار ممثــل   .)١٣٤(الســالم الباهظــة التكلفــة 
__________ 

)١٣٠(  S/PV.6108(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصـفحة   ١١ ، الصفحة 
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ١٧ (الصــني)؛ والصــفحة   ١٤  (الوالي
ــو)؛ والصــــــــفحة   ٢١ ــا فاســــــ  املغــــــــرب)؛ و(  ٤٠ (بوركينــــــ

S/PV.6108 (Resumption 1) كوبا، باسـم حركـة     ١٣ ، الصفحة)
  . (أرمينيا)  ٢٦ ( قطر)؛ والصفحة  ١٦ عدم االحنياز)؛ والصفحة

)١٣١(  S/PV.6108١٤ ، الصفحة. 

)١٣٢(  S/PV.6108 (Resumption 1)  ١٩، الصفحة.  

 .٢ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٣(

)١٣٤( S/PV.6108١٠ ، الصــفحة ) (اجلماهرييــة   ١١ كوســتاريكا)؛ والصــفحة
(أوغنـــدا)؛   ١٨ (النمســـا)؛ والصـــفحة  ١٢ العربيــة الليبيـــة)؛ والصـــفحة 

 فاســو)؛ والصــفحة (بوركينــا   ٢١ (كرواتيــا)؛ والصــفحة  ٢٠ والصــفحة
ــان)؛ والصــــفحة   ٢٤ (كنــــدا)؛   ٣٢ (تركيــــا)؛ والصــــفحة   ٢٦ (اليابــ

ــاد عــن       ــي للمنظمــة االبتع ــتاريكا إىل أنــه ينبغ املعادلــة ”كوس
ــار اقتصــادي     “البســيطة ــها أن الوســاطة خي ــرر مبوجب ــيت يتق ال

يف، وبدال من ذلك ينبغـي تأييـد البعـد    أفضل من حيث التكال
اإلنســاين للتــدخل احلســن التوقيــت الــذي ينطــوي علــى إنقــاذ  
ــى      ــاظ علـ ــان واحلفـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــرية ومحايـ األرواح البشـ

ويف حـــني أكـــد بعـــض املمـــثلني علـــى أن      .)١٣٥(املؤسســـات
 ،)١٣٦(الوســاطة ميكــن اللجــوء إليهــا يف مجيــع مراحــل الصــراع  

ــى ا   ــون آخــرون عل ــدخل املبكــر شــدد ممثل . )١٣٧(حلاجــة إىل الت
ــام     ــهل القيـ ــيكون مـــن السـ ــه سـ ــل الربازيـــل إىل أنـ ــار ممثـ وأشـ
 بالوساطة العاجلة إذا طورت األمم املتحدة واألطراف الفاعلـة 

أو اســتخدامها الســريع   /األخــرى اخلــربة الالزمــة للوســاطة و   
والحــظ ممــثال كــل مــن النمســا   .)١٣٨(واحتفظــت ــذه اخلــربة

وأوغندا أن الوسـاطة ينبغـي أن تكمـل األنشـطة األخـرى ملنـع       
. )١٣٩(ماألزمــات وإدارــا، مثــل حفــظ الســالم وبنــاء الســال      

كــن وباإلضـافة إىل ذلـك، أكــد ممثـل اململكـة املتحــدة أنـه ال مي     
ــاطة   ــراغ ”االضــطالع بالوس ، وإمنــا جيــب أن تكــون   “مــن ف

جــزءا جوهريــا يف أي صــرح مؤسســي للتصــدي للصــراعات،  
ومــــن مث ينبغــــي إقامــــة الــــروابط الضــــرورية بــــني الوســــطاء  

  .)١٤٠(واملشاركني يف ختطيط وتنفيذ اتفاقات السالم
__________ 

 ٢ ، الصـــفحة  Resumption 1 (S/PV.6108 ( (اجلزائـــر)؛ و  ٣٨ والصـــفحة
ــفحة   ــا،)؛ والصـ ــوب أفريقيـ ــة   ٧ (جنـ ــفحة  (مجهوريـ ــا)؛ والصـ  ٩ كوريـ
 ١٠ (اجلمهوريـــــة التشـــــيكية، باســـــم االحتـــــاد األورويب)؛ والصـــــفحة  
  . (كينيا)   ٢٠(ليختنشتاين)؛ والصفحة  

)١٣٥(  S/PV.6108١١ ، الصفحة. 

(أوغنـدا)؛    ١٨ (النمسا)؛ والصـفحة   ١٢ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٦(
(اجلمهوريــــــــــة   ٩ ، الصــــــــــفحة S/PV.6108 (Resumption 1)  و

 .التشيكية، باسم االحتاد األورويب)

)١٣٧(  S/PV.6108ــل)؛ والصــفحة   ٣٠ ، الصــفحة (البوســنة   ٣٧ (الربازي
(جنوب   ٢ الصفحة ، S/PV.6108 (Resumption 1) واهلرسك)؛ و 

  . أفريقيا)
)١٣٨(  S/PV.6108٣١ ، الصفحة.   
  . (أوغندا)  ١٨ (النمسا)؛ والصفحة  ١٢ املرجع نفسه، الصفحة  )١٣٩(
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٠(



النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق -اجلزء السادس 
 

481/1419 12-07779 

 

وشددت عدة وفود علـى أن األمـم املتحـدة ال حتتكـر       
نــاول مســائل الوســاطة علــى أســاس  الوســاطة، وحثــت علــى ت

مبدأ التقاسم احلكـيم للعمـل مـع األطـراف الفاعلـة املعنيـة، مبـا        
وأكـد ممثـل   . )١٤١(يف ذلك املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة  

مجهوريـــة كوريـــا أنـــه رغـــم كـــون األمـــم املتحـــدة ال حتتكـــر  
الوســاطة، فــإن املنظمــة يف وضــع مثــايل لتقــدمي الوســاطة يف       
معظم احلاالت، وبالتايل فهي املنظمة احلكومية الدولية العامليـة  

ونبـه ممثـل الصـني    . )١٤٢(الوحيدة اليت تسلم ا األطراف املعنية
ــدها وحتــف ــا     ــة يطــول أم نكســات ’’إىل أن الوســاطة عملي

، وبالتـايل ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن     ‘‘وتقلبات ال مفـر منـها  
وأشـــار ممـــثال كـــل مـــن تركيـــا  . )١٤٣(يـــتكلم بصـــوت واحـــد

والنــرويج إىل أن التحــدي يتمثــل يف إجيــاد التشــكيلة والتوليفــة  
الصحيحتني من اإلجـراءات لكـي ال تنـافس اجلهـات املختلفـة      

ودعـا ممـثال كـل مـن فييـت نـام وتركيـا        . )١٤٤(إحداها األخرى
إىل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بني األمم املتحدة واملنظمـات  
اإلقليمية دف تفادي االزدواجية وإهدار املوارد، أو التنـافس  

ــؤدي إىل إبطــا    ــذي ميكــن أن ي ــا غــري اــدي ال ل األدوار يف م
  .)١٤٥(بينها، وكفالة التآزر البناء

ــات       ــاح عمليـ ــى أن جنـ ــتكلمني علـ ــم املـ ــدد معظـ وشـ
ــة،     ــاد والرتاهـ ــى احليـ ــطاء علـ ــاظ الوسـ ــاطة يتطلـــب حفـ الوسـ
ــي     ــاريخ احمللـ ــع للتـ ــم واسـ ــطاء بفهـ ــع الوسـ ــي أن يتمتـ ويقتضـ
وللوضع السياسي والثقافات والشخصيات قبل تـوليهم أدوارا  

ونبه ممثل السـودان إىل أنـه مهمـا حتلـى الوسـطاء       .)١٤٦(جوهرية
__________ 

 (االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحة  ٧ املرجــــع نفســــه، الصــــفحة  )١٤١(
(املكسيك)؛   ٢٧ (كرواتيا)؛ والصفحة  ٢٠ (أوغندا)؛ والصفحة 

  . يقيا)(جنوب أفر  ٢ الصفحة ، S/PV.6108 (Resumption 1)و 
)١٤٢(  S/PV.6108 (Resumption 1) ،٧ الصفحة. 

)١٤٣(  S/PV.6108١٤ ، الصفحة.  

ــفحة    )١٤٤( ــه، الصــــــــــــ ــع نفســــــــــــ ــا)؛   ٢٦ املرجــــــــــــ (تركيــــــــــــ
  . (النرويج) ١٤ الصفحة، S/PV.6108 (Resumption 1)  و

)١٤٥(  S/PV.6108٨ ، الصفحة )(تركيا) ٢٦ فييت نام)؛ والصفحة .  
(اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛   ١١ حةاملرجــــع نفســــه، الصــــف  )١٤٦(

(أوغنــــــــدا)؛   ١٨ (الصــــــــني)؛ والصــــــــفحة  ١٤ والصــــــــفحة

باملوضوعية واالستقاللية واحلياد واخلربات، فهناك حاجة ملحـة  
ــة يف    ــن لـــدور داعـــم مـــن األطـــراف الفاعلـــة، ممثلـ جملـــس األمـ

 .)١٤٧(واملنظمات اإلقليمية ذات الصـلة املباشـرة بـأطراف الـرتاع    
أمهيـة االختيـار الـدقيق لوسـطاء      وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل

األمم املتحدة، األمر الذي ينبغي أن يتم بطريقـة متوازنـة وعلـى    
أي حتيـز  ”أساس املعايري املوضوعية واملقبولة عامليا، بغيـة جتنـب   

ــة   “مفــرط ــة معين ــا إىل  .حنــو أي مجاعــة سياســية أو إقليمي ودع
تــوخي الشــفافية يف أنشــطة الوســطاء، وشــدد علــى إخضــاع       

  .)١٤٨(ء للمساءلة عندما يسند إليهم الس أي واليةالوسطا
ويف اية اجللسة، اعتمد الـس بيانـا رئاسـيا أكـد فيـه        

يع املراحل اليت مير ـا  أنه يعتزم مواصلة االضطالع بعمله يف مج
أي نزاع، مبا فيها دعم الوساطة، وأعرب عن استعداده لبحـث  
املزيد من السبل والوسائل لتعزيـز التـرويج للوسـاطة، باعتبارهـا     
وسيلة هامة للتسوية السلمية للمنازعات، قدر اإلمكان قبـل أن  

وأقــر أيضــا بأمهيــة الوســاطة، علــى أن  .تتطــور إىل نــزاع عنيــف
أبكر املراحل املمكنة من الرتاعات، وكذلك يف مراحـل   تبدأ يف

ــة   ــات الســالم املوقع ــذ اتفاق ــى ضــرورة    .تنفي ــس عل وشــدد ال
إرســاء عمليـــات وســـاطة تعـــاجل األســـباب اجلذريـــة للرتاعـــات  

  .)١٤٩(وتساهم يف بناء السالم من أجل كفالة استدامته
  ٧ احلالة  
  من يف أفريقيا (جيبويت وإريتريا)السالم واأل  
ــته     ــس جلسـ ــد الـ ــة، يف  ٥٩٢٤عقـ ــة طارئـ  كجلسـ

سـتجابة لطلـب مـن ممثـل جيبـويت      ، ا٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٤
وذكـر مـدير    .)١٥٠(بشأن الرتاع على احلدود بني بلده وإريتريا

__________ 

ــان)؛ والصــفحة   ٢٤ والصــفحة (البوســنة واهلرســك)؛    ٣٧ (الياب
، S/PV.6108 (Resumption 1) (املغــــــــرب)؛ و  ٤٠ والصــــــــفحة
(النــــــــرويج)؛   ١٤ (نيجرييــــــــا)؛ والصـــــــفحة   ١٢ الصـــــــفحة 

  . (قطر)  ١٦  والصفحة
)١٤٧(  S/PV.6108 (Resumption 1) ،٣١ الصفحة. 

)١٤٨(  S/PV.6108٨ ، الصفحة.  
)١٤٩(  S/PRST/2009/8 .  

)١٥٠(  S/2008/387 .  
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ون السياســـية، يف معــرض تقـــدمي  شــعبة أفريقيــا بـــإدارة الشــؤ   
معلومــات مســتكملة عــن احلالــة، أن مجيــع احملــاورين وصــفوا   
الوضع على احلدود بأنـه هـادئ ولكـن يشـوبه التـوتر، بسـبب       

وأبلـــغ الـــس أن  .التجمــع العســـكري علــى جـــانيب احلــدود   
جامعة الدول العربية دعت إريتريا أثنـاء اجتمـاع طـارئ عقـد     

جلامعة إىل سحب قواا من املنطقـة  يونيه مع ا/حزيران ١٢ يف
وحثــت فرنســا ومصــر أيضـا إريتريــا علــى الســماح   .احلدوديـة 

بتدخل جهود الوساطة يف الصراع، وشـارك االحتـاد األفريقـي    
ــني الطــرفني       ــراء حمادثــات ب ــم املتحــدة يف الــدعوة إىل إج األم

  .)١٥١(لوضع حد لالشتباكات احلدودية
وأكد ممثـل جيبـويت، الـذي تنـاول الكلمـة، أن الـرتاع         

الذي تسبب حىت اآلن يف وقـوع الكـثري مـن الضـحايا منـذ أن      
 هامجــــت القــــوات اإلريتريــــة مواقــــع اجلــــيش اجليبــــويت يف     

وأشــــار إىل . اهتمــــام الــــسيونيــــه، جــــدير ب/حزيــــران ١٠
اخلطوات الالزمة اليت اختذا جيبـويت إلجيـاد خمـرج دبلوماسـي     
من األزمـة احلاليـة مـع إريتريـا؛ وأعـرب عـن األمـل يف أن يـتم         
التوصل إىل تسوية للنـزاع مع إريتريا بوسائل سـلمية ، وأشـار   
إىل اجلهــود الــيت يبــذهلا بلــده لالخنــراط يف احلــوار ــدف إقــرار 

وشـدد علـى    .واسـتقرار دائمـني يف سـائر أرجـاء املنطقـة      سالم
أن جيبويت مستعدة للتعاون مع جملس األمـن واألمـني العـام يف    

  .)١٥٢(جهودمها الرامية إىل إجياد حل هلذا الوضع
وردا علــى ذلــك، ذكــر ممثــل إريتريــا أن بلــده مل تغــز     

أراضــي جيبــويت، ولــيس لــديها أي طموحــات حليــازة أراضــي  
وذكــر كــذلك أنــه حــدثت اتصــاالت عديــدة بــني . يف املنطقــة

مسؤولني يف حكـوميت البلـدين، علـى أعلـى مسـتوى، غـري أن       
عدائيـة   جيبويت طرحت املسألة يف الساحة اجلماهريية حبمالت

وأضـاف أن إريتريـا ستسـتمر     .ضد إريتريا ليس هلا مـا يربرهـا  
يف تقدير التعاون الوثيق مع جيبويت، كما جتلى ذلك يف توقيـع  

__________ 

)١٥١(  S/PV.5924 ٤-٢، الصفحات .  
 .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٢(

العديـــد مـــن املشـــاريع الثنائيـــة يف جمـــاالت التجـــارة والصـــحة 
ويف اخلتـام، أكـد جمـددا التـزام      .وصيد األمسـاك والـبىن التحتيـة   

واصـلة االلتـزام سياسـياً باحلـل     بلده بـالتحلي بضـبط الـنفس وم   
  .)١٥٣(السلمي ألي نزاع قد ينشأ مع جيبويت

ــن قلقهــم إزاء األحــداث الــيت         ــرب املتكلمــون ع وأع
وقعت على احلدود بني إريتريا وجيبويت، وحثوا كال الطـرفني  

  .على إجياد حل سلمي للرتاع
وحــث ممــثال كــل مــن إندونيســيا وإيطاليــا، اللـــذان         

، الطــرفني علــى التمــاس النــهج  ٣٣ املــادةاســتندا صــراحة إىل 
الـــرتاع بالوســـائل الســـلمية، الدبلوماســـية والقضـــائية لتســـوية 

وعلى اللجـوء إىل الوكـاالت اإلقليميـة، أو إىل وسـائل سـلمية      
وأشــار ممثــل كوســتاريكا إىل أن    .)١٥٤(أخــرى مــن اختيارهــا  

ــالل        ــن خـ ــويته مـ ــي تسـ ــا ينبغـ ــويت وإريتريـ ــني جيبـ ــرتاع بـ الـ
لبحـث سـبل التوصـل إىل     مشاورات ومفاوضات بني الطرفني

ودعــا . )١٥٥(اتفاقــات جديــدة عــن طريــق التحكــيم والوســاطة  
ممثــل الواليــات املتحــدة كــال الطــرفني، وال ســيما إريتريــا، إىل  
ــتركة      ــدود املشـ ــة احلـ ــن منطقـ ــكرية مـ ــا العسـ ــحب قوامـ سـ
 واالخنـــراط يف عمليـــة دبلوماســـية حلـــل القضـــية ســـلميا وفقـــا 

  .)١٥٦(للقانون الدويل
وبشأن دور جملس األمن، أكـد ممثـل بوركينـا فاسـو       

مـن أن حيـث الطـرفني علـى االمتنـاع      أن من واجب جملس األ
عن القيام بأي إجراءات من شـأا تصـعيد الصـراع، مضـيفا     

علـى   أنه مـن األمهيـة مبكـان أن يؤكـد الـس أسـبقية احلـوار       
وأكــد ممثــل الصــني أن الــس ميكنــه  .)١٥٧(العمــل العســكري

__________ 

 .٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٣(

 ١٧ فحة(إندونيســـــيا)؛ الصـــــ  ١٢ املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة  )١٥٤(
  . (إيطاليا) 

 .١٨ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٥(

 .١٩ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٦(

 .١٣ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٧(
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تعزيز اتصاله وتواصله مـع جيبـويت وإريتريـا، واالسـتماع إىل     
مع االحتاد األفريقي  آراء وطلبات األطراف املعنية، والتنسيق

وغريه من املنظمـات اإلقليميـة فيمـا تبذلـه هـذه اجلهـات مـن        
وحـــث ممثـــل  .)١٥٨(تلـــك املســـاعي مســـاعي محيـــدة، ودعـــم

 ـاء       اجلماهريية العربية الليبيـة الـس علـى العمـل مـن أجـل إ
هذه الرتاعـات، وذلـك مبسـاعدة أطـراف الـرتاع يف الوصـول       

وذكر ممثل الواليـات املتحـدة أنـه إذا مل     .)١٥٩(إىل حل سلمي
تنخرط إريتريا يف حل سلمي وتسـحب قواـا مـن حـدودها     
مع جيبويت، ينبغي للمجلس أن ينظر يف اختـاذ اإلجـراءات أو   

  .)١٦٠(التدابري املالئمة
، اجتمع الـس  ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ٢٣ ويف  

 أكتـــوبر/تشـــرين األول ٣ رة شـــفوية مؤرخـــةاســـتجابة ملـــذك
وأثنـاء املناقشـة، سـرد    . )١٦١(موجهة مـن ممثـل جيبـويت    ٢٠٠٨

ماسـي  ممثل جيبويت جهود حكومته الراميـة إىل إجيـاد حـل دبلو   
ــا   ــه يف حــني ظلــت   . وســلمي لرتاعهــا مــع إريتري وأشــار إىل أن

ــة يف البحــث عــن حــل ســلمي       ــودا دؤوب ــذل جه ــه تب حكومت
ودبلوماسي، واصلت إريتريا تعزيز قواـا وقامـت باملزيـد مـن     

ــويت    ــل يف أراضــي جيب ــات التوغ ــن   . عملي ــرب ع ــايل، أع وبالت
ــديا     ــأن يب ــدين ب ــه ينبغــي للمجلــس أن يطالــب البل  اعتقــاده بأن

. )١٦٢(كامـل اســتعدادمها حلــل األزمـة يف غضــون ثالثــة أســابيع  
 يونيــه/حزيــران ١ وذكــر ممثــل إريتريــا أن جيبــويت شــنت يف    

وحــدات إريتريــة  هجومــا بــدون ســابق اســتفزاز ضــد  ٢٠٠٨
داخل األراضي اإلريترية وأن حكومتـه اختـارت مسـار ضـبط     

ونتيجـة   .النفس والصرب لتفادي السقوط يف فخ تصعيد األزمـة 
التصال من أمري قطر، بادر رئيس إريتريا إىل االتصـال بـرئيس   

__________ 

 .١٤ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٨(

 .١٥ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٩(

 .١٩ املرجع نفسه، الصفحة  )١٦٠(

)١٦١(  S/2008/635 .  

)١٦٢(  S/PV.6000٥-٢ ، الصفحات.  

جيبــويت ــدف معاجلــة الوضــع وضــمان الســالم واألمــن يف       
  .)١٦٣(املنطقة دون اإلقليمية

ب بعض أعضـاء الـس عـن قلقهـم إزاء احلالـة      وأعر  
بني جيبويت وإريتريا، ودعـوا إىل تسـوية سـلمية للـرتاع علـى      

ــى ضــرورة دخــول    . احلــدود ــتكلمني عل وشــدد عــدد مــن امل
الطرفني يف حوار دف التوصل إىل حل سلمي للرتاع وفقـا  

ــم املتحــدة     ــاق األم ــدويل وميث ــانون ال ــادئ الق ــىن . )١٦٤(ملب وأث
ء على امتثـال حكومـة جيبـويت للبيـان الرئاسـي      بعض األعضا

ــس يف   ــن الـ ــادر عـ ــران ١٢ الصـ ــه/حزيـ  ،)١٦٥(٢٠٠٨ يونيـ
والــذي دعــا فيــه الــس الطــرفني إىل التحلــي بضــبط الــنفس  
وسحب قواما إىل مواقعهـا املعروفـة سـابقا، وحـث إريتريـا      

ورأى ممثـل الواليـات املتحـدة     .على االمتثال ملطالـب الـس  
ــه جهــود      ــل خالل ــا تقب ــد إطــار زمــين إلريتري ــه ينبغــي حتدي أن

ــذه املقتــرح      ــاطة؛ ويف حــال رفضــت إريتريــا ه ، فعلــى الوس
  .)١٦٦(الس أن يتصرف فورا

/ كــانون الثــاين ١٤ ، املعقــودة يف٦٠٦٥ ويف اجللســة  
ــاير ــرار ٢٠٠٩ ين ــس الق ــذي ٢٠٠٩( ١٨٦٢ ، اختــذ ال )، ال

طالب فيه إريتريا بأن تتقيد بالتزاماـا الدوليـة بوصـفها عضـوا     
 ٤ و ٣ ألمم املتحدة، وحتتـرم املبـادئ الـواردة يف الفقـرات    يف ا

ــن  ٥ و ــادةم ــاق ويف   ٢ امل ــن امليث ــادةم ــاون   ٣٣ امل ــه، وتتع من
تعاونــا تامــا مــع األمــني العــام، وخصوصــا مــن خــالل اقتراحــه 

  .)١٦٧(بذل املساعي احلميدة
__________ 

  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦٣(

ــا)؛  ٩ (فرنســا)؛ والصــفحة   ٦ املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٦٤( (بلجيك
ــفحة ــفحة  ١٠ والصـ ــا)؛ والصـ ــدة)؛   ١١ (إيطاليـ ــة املتحـ (اململكـ
(كوســـــتاريكا)؛   ١٤ (كرواتيـــــا)؛ والصـــــفحة  ١٤ والصـــــفحة
ــام)؛ والصــفحة (فييــت   ١٥والصــفحة   (بنمــا)؛ والصــفحة  ١٦ ن

 .(الصني)  ١٧

)١٦٥(  S/PRST/2008/20. 

)١٦٦(  S/PV.6000 ١٧ و ١٦، الصفحتان.  

  ‘.٣’ ٥)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٦٢القرار   )١٦٧(
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  )٣( ٣٦ املادةإحالة املنازعات القانونية يف ضوء   

 ) من امليثاق على أنه ينبغـي لـس  ٣( ٣٦ املادةتنص  
ــادة هــو يقــدم توصــياته مبوجــب   األمــن، و يراعــي  أن” ٣٦امل

 - الــرتاع أيضــا أن املنازعــات القانونيــة جيــب علــى أطــراف     
الدوليـة وفقـا   العـدل   أن يعرضـوها علـى حمكمـة    - بصفة عامة

  “.ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة
ــدول األع    ــت الـ ــبني يف   وناقشـ ــو املـ ــى النحـ ــاء، علـ ضـ

ــة ــتقالل     ٨ احلالـ ــالن اسـ ــألة إعـ ــة مسـ ــة العامـ ــة اجلمعيـ ، إحالـ
  .كوسوفو األحادي اجلانب إىل حمكمة العدل الدولية

    ٨احلالة   
 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن     

) ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨(
  )  ١٩٩٩( ١٢٤٤و 

ــة    ــودة يف  ٦٠٢٥يف اجللسـ ــاين/ ٢٦املعقـ ــرين الثـ  تشـ
، نظـر الــس يف تقريـر األمـني العــام عـن بعثــة     ٢٠٠٨نـوفمرب  

األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو، وأفـــاد التقريـــر 
ــه يف  ــس بأنـ ــوبر   ٨ الـ ــرين األول/أكتـ ــذت ٢٠٠٨تشـ ، اختـ

اجلمعيــة العامــة قــرارا قدمتــه صــربيا يطلــب إىل حمكمــة العــدل  
هـــل يعـــد إعـــالن  ”الدوليـــة إصـــدار فتـــوى بشـــأن الســـؤال:  

مؤسســات احلكــم الــذايت املؤقتــة يف كوســوفو االســتقالل مــن  
وأشــار التقريــر  )١٦٨(“انــب واحــد موافقــا للقــانون الــدويل؟ ج

كوســوفو أعربــت عــن أســفها الختــاذ  كــذلك إىل أن ســلطات
هذا القـرار، مؤكـدة أن اسـتقالل كوسـوفو ال رجعـة فيـه وأن       
استعراض حمكمـة العـدل الدوليـة ملشـروعية إعـالن االسـتقالل       
لن مينع البلدان األخرى من التعبري عن تقديرها للتقـدم املطـرد   

  .)١٦٩(يف كوسوفو أو من االعتراف ا دولة مستقلة
__________ 

  .  ٦٣/٣) قرار اجلمعية العامة ١٦٨(
)١٦٩ (S/2008/692 ٣، الفقرة .  

ــه مــن أجــل      وخــالل املناقشــة، أشــار ممثــل صــربيا إىل أن
جتنــب الطعــن يف الســالمة اإلقليميــة ألي دولــة عضــو، ينبغــي أن  
يعمل اتمع الدويل متضافرا بشكل بناء علـى حـل هـذه املسـألة     

سات الدولية ذات الشرعية العاملية اليت ال جـدال  من خالل املؤس
فيها. وأضاف أن من دواعي سروره أن يعلن أن اجلمعيـة العامـة   
ــة مســألة الوضــع إىل       ــرار بإحال ــاذ الق ــف صــربيا باخت ــدت موق أي
حمكمـة العــدل الدوليــة. وأعــرب عـن رأي مفــاده أن إحالــة هــذه   

تمــع املســألة إىل الســاحة القضــائية تأكيــد جديــد مــن جانــب ا  
الدويل الختيار صربيا االستراتيجي أن ترد سـلميا وبأقصـى قـدر    

. أمـا ممثـل   )١٧٠(من ضبط النفس على اإلعالن العـاملي لالسـتقالل  
ــة أخــرى، عــن أســفه لطلــب      كوســوفو، فقــد أعــرب، مــن ناحي
احلكومة الصربية إىل حمكمة العـدل الدوليـة إصـدار فتـوى بشـأن      

ده أن مسألة االستقالل استقالل كوسوفو. وأعرب عن رأي مفا
حسمت وال رجعة فيها، وقال إنه واثق من أن إحالة املسـألة إىل  
احملكمــة لــن متنــع الــدول يف مجيــع أحنــاء العــامل مــن تقيــيم التقــدم   
املستمر يف كوسوفو أو من اختاذ القرار باالعتراف باسـتقالهلا يف  
ايــة املطــاف. وأكــد أن كوســوفو ستشــارك بنشــاط يف عــرض   

أمــام احملكمــة، وأنــه واثــق مــن أن مــداوالت احملكمــة        قضــيتها 
  .)١٧١(ستكون عادلة وحمايدة

ق إزاء الطريقـة  وأعرب ممثـل جنـوب أفريقيـا عـن القلـ       
اليت أعلنت ا كوسوفو استقالهلا عن صربيا، وال سيما كونـه  
مل يتحقــق مــن خــالل تســوية تفاوضــية باالســتناد إىل القــانون  
الدويل، وأعرب لذلك عن ترحيبه بقرار اجلمعية العامـة إحالـة   

  .)١٧٢(املسألة إىل احملكمة
وسعى ممثل اململكـة املتحـدة، مشـريا إىل البيـان الـذي        

أدىل بــه ممثــل صــربيا، إىل توضــيح أن اجلمعيــة العامــة مل توافــق 
__________ 

)١٧٠ (S/PV.6025 ٦، الصفحة .  
  .  ١٠) املرجع نفسه، الصفحة ١٧١(
  .  ١٦الصفحة  ) املرجع نفسه،١٧٢(
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مركــز كوســوفو باعتمــاد ذلــك    علــى موقــف صــربيا بشــأن    
القــرار. فاجلمعيــة العامــة وافقــت فقــط علــى طلــب فتــوى مــن  
احملكمــة بشــأن الســؤال الــذي طرحتــه صــربيا، وال يعــد ذلــك   

  .)١٧٣(حكما مسبقا بشأن اإلجابة على هذا السؤال
آذار/مــــارس   ٢٣املعقــــودة يف   ٦٠٩٧ويف اجللســــة    
، أكد ممثل صربيا أن اجلانب القانوين لقضية كوسـوفو  ٢٠٠٩

معروض علـى حمكمـة العـدل الدوليـة. وذكـر أن احملكمـة هـي        
اجلهــاز القضــائي الرئيســي يف األمــم املتحــدة املنــوط بــه تقــدمي   

كــم فتــوى بشــأن الســؤال عمــا إذا كــان إعــالن مؤسســات احل
الذايت املؤقتة يف كوسوفو االستقالل مـن جانـب واحـد متفقـا     
ــدول        ــع ال ــي جلمي ــه ينبغ ــى أن ــدويل. وشــدد عل ــانون ال ــع الق م

ــة  ــون احملكمـ ــرم كـ ــاء أن حتتـ ــه   األعضـ ــألة وأنـ ــتبت يف املسـ سـ
ينبغـي ألي أحــد بـأي حــال أن يصـدر حكمــا مسـبقا علــى      ال

عتـرف  مداوالا. ولذلك، دعا مجيع الـدول األعضـاء الـيت مل ت   
حىت اآلن بإعالن االستقالل مـن جانـب واحـد أن تبقـى علـى      

  .)١٧٤(هذا املوقف بينما تقوم احملكمة بعملها
يك، فقـد أشـار إىل كـون قـرار جملـس      أما ممثـل املكسـ    
ــن  ــن حــل     ١٩٩٩( ١٢٤٤األم ــانوين للبحــث ع ــار الق ) اإلط

ــى أن تكــون األمــم املتحــدة     للوضــع يف كوســوفو، وحــث عل
املنتدى املخـتص الـذي يـتم فيـه حتقيـق تسـوية طويلـة األجـل.         
وأكــد أن حكومتــه ظلــت مؤيــدا قويــا ودائمــا ملبــادئ العدالــة   

ميثــاق األمــم املتحــدة، وكــذلك والقــانون الــدويل املكرســة يف 
حمكمــــة العــــدل الدوليــــة بوصــــفها اهليئــــة ذات االختصــــاص 
القضـــائي، بالدرجـــة األوىل، للتوصـــل بالوســـائل الســـلمية إىل 
تســـوية للخالفـــات الناجتـــة عـــن تفســـريات القـــانون الـــدويل.  
وأضاف أنه سينتظر فتوى احملكمة بشأن كوسوفو على النحـو  

  .)١٧٥(الذي طلبته اجلمعية العامة
__________ 

  .  ٢٦) املرجع نفسه، الصفحة ١٧٣(
)١٧٤ (S/PV.6097 ٨، الصفحة .  
  .  ٢٢) املرجع نفسه، الصفحة ١٧٥(

ــة    ــودة يف  ٦١٤٤ويف اجللسـ ــه  ١٧املعقـ حزيران/يونيـ
ــاص    ٢٠٠٩ ــل اخلـ ــدمها املمثـ ــة قـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ، اسـ

ــة يف      ــإلدارة املؤقت ــة األمــم املتحــدة ل ــيس بعث لألمــني العــام ورئ
كوســوفو، الــذي أعـــرب عــن أســفه ألن قـــدرة البعثــة علـــى      

حمايــدة إزاء مركــز ”تشــجيع حلــول للمســائل العمليــة تكــون  
ــيت تتخــذها األطــراف حتســبا     “[كوســوفو] ــاملواقف ال ــأثر ب يت

ار الفتوى اليت طلبتها اجلمعيـة العامـة مـن احملكمـة بشـأن      إلصد
إعـالن كوسـوفو لالسـتقالل. وأعــرب كـذلك عـن القلـق مــن       
كــون أي إجــراء اتخــذ منــذ ذلــك احلــني مــن قبــل الطــرفني أو  
ــه مــن منظــور      ــة يف كوســوفو ظــل ينظــر إلي ــة اإلدارة املؤقت بعث

نـه  كيفية تصوره أو تفسـريه مـن جانـب احملكمـة علـى اعتبـار أ      
من احملتمل أن يؤدي إما إىل إضعاف قضية جانـب أو آخـر أو   

ــا ــائية   . )١٧٦(تعزيزهـ ــراءات القضـ ــربيا إن اإلجـ ــل صـ ــال ممثـ وقـ
ظــر يف تشـكل املـرة األوىل الــيت يطلـب فيهـا مــن احملكمـة أن تن     

مشــروعية حماولــة انفراديــة مــن جانــب أقليــة عرقيــة لالنشــقاق  
عن دولة عضـو، يف خـرق للدسـتور الـدميقراطي لتلـك الدولـة       
وإلرادة جملس األمن. ويف هذا الصدد، شدد على أنه سـيكون  
الستنتاجات احملكمة عواقب بعيدة املـدى علـى النظـام الـدويل     

عــدم تــأثر العمليــة برمتــه. ويف الوقــت نفســه، نبــه إىل ضــرورة 
. أمـا ممثـل كوسـوفو فقـد أبلـغ      )١٧٧(القانونية باألمور السياسـية 

الــس بــاجلهود التعاونيــة الــيت تبــذهلا حكومــة بلــده لالمتثــال   
لطلبـــات احملكمـــة. وقـــال إن بلـــده قـــدم إســـهامه اخلطـــي إىل   
احملكمــة يف التــزام باملواعيــد النهائيــة احملــددة، وأنــه مت إبــالغ       

م كوسوفو تقدمي إسهام شـفوي. وأكـد كـذلك    احملكمة باعتزا
التزام كوسوفو بالعدالة، وأعرب عـن أملـه يف حتلـي مـداوالت     

  .)١٧٨(احملكمة وحكمها بالعدالة والرتاهة
__________ 

)١٧٦ (S/PV.6144 ٣، الصفحة .  
  .  ٧) املرجع نفسه، الصفحة ١٧٧(
  . ١٢و ١١) املرجع نفسه، الصفحتان ١٧٨(
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ــر        ــرورة أن تنظـ ــي إىل ضـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــه ممثـ ونبـ
احملكمة مبوضوعية وحياد يف الطلب الذي قدمته إليها اجلمعيـة  
العامــة للبــت يف مــا إذا كــان إعــالن كوســوفو االســتقالل مــن 

  .)١٧٩(موافقا للقانون الدويل جانب واحد
    ٩٩املادة يف ضوء  اإلحاالت من األمني العام  

من امليثاق لألمني العام أن ينبه جملـس   ٩٩املادة ختول   
يـرى أـا قـد ـدد حفـظ السـلم واألمـن        األمن إىل أية مسـألة  

ــاه،      ــرد عــرض هلــا أدن ــيت ي ــس ال ــدوليني. ويف مناقشــات ال ال
شجعت الدول األعضـاء األمـني العـام علـى أن ميـارس بشـكل       

ــه   ــة إلي ــادة مبوجــب  كامــل وفعــال الســلطة املخول . ويف ٩٩امل
الوقت نفسه، دعـت إىل تعزيـز فعاليـة مهـام املسـاعي احلميـدة       
لألمني العام وقدراته يف جمـال الوسـاطة ملنـع نشـوب الرتاعـات      
وإجياد تسوية هلا. ورحبت أيضا بإنشاء وحدة لدعم الوسـاطة  

  يف إدارة الشؤون السياسية.  
    ٩احلالة   
السالم واألمن يف أفريقيـا: تقريـر األمـني العـام عـن        

) املتعلـق  ٢٠٠٥( ١٦٢٥تنفيذ قرار جملـس األمـن   
  مبنع نشوب الصراعات، وال سيما يف أفريقيا 

 ١٦(الرفيعة املستوى) املعقـودة يف   ٥٨٦٨يف اجللسة   
، نظر الـس يف تقريـر األمـني العـام عـن      ٢٠٠٨سان/أبريل ني

) املتعلق مبنـع نشـوب   ٢٠٠٥( ١٦٢٥تنفيذ قرار جملس األمن 
ــام يف    ــني العـ ــد األمـ ــا. وأكـ ــيما يف أفريقيـ ــراعات، وال سـ الصـ
تقريره على مجلة أمور، منها أن مسـاعيه احلميـدة تشـكل أداة    

يف أساسية ملنـع نشـوب الصـراعات، كمـا هـو منصـوص عليـه        
  .)١٨٠(من امليثاق ٩٩املادة 

__________ 

  .  ١٨) املرجع نفسه، الصفحة ١٧٩(
)١٨٠ (S/2008/18٢٢فقرة ، ال .  

وذكــر وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية، عنــد     
أخذه الكلمة، أن التقرير يستعرض اجلهود الـيت بـذلت مـؤخرا    
لوضــع مزيــد مــن النــهج املتعــددة األوجــه لتنــاول الصــراعات،  
وخباصة يف أفريقيا. وركّز التقرير أيضا على احلاجـة إىل وضـع   

ية واســعة للمســاعدة علــى بنــاء القــدرات الوطنيــة      اســتراتيج
واإلقليميــة علــى اختــاذ إجــراءات وقائيــة. وعلــى الــرغم مــن أن 
جهود منـع نشـوب الصـراعات ليسـت دومـا بـارزة علـى حنـو         
ــة مــن حيــث      ــر فعالي كــبري، فإــا تظــل الســبيل األجنــع واألكث
ــار إىل أن    ــز الســـالم واألمـــن الـــدوليني. وأشـ ــاليف لتعزيـ التكـ

العام اقترح تعزيز إدارة الشؤون السياسية ـدف تعزيـز   األمني 
ــوب       ــع نشـ ــر ومنـ ــذار املبكـ ــى اإلنـ ــدة علـ ــم املتحـ ــدرة األمـ قـ

  .)١٨١(الصراعات والتوسط
وأثناء املناقشة، شدد كل من ممثـل مجهوريـة الكونغـو      

دة الدميقراطية وبوتسوانا على أمهية تعزيز مهام املسـاعي احلميـ  
وقــدرات الوســاطة لــدى األمــني العــام مــن أجــل ضــمان منــع    

وأشـادت  . )١٨٢(نشوب الرتاعـات ومتابعتـها وإجيـاد تسـوية هلـا     
لة سلوفينيا، متحدثة باسم االحتـاد األورويب، بـالتزام األمـني    ممث

العـام بتعزيـز احلـوار بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميــة،        
وذكرت أن االحتاد األورويب قد أقر بأمهية خمتلف أدوات منـع  
نشــوب الصــراعات حســبما أُبــرزت يف التقريــر. وأضــافت أن  

طة الوقائيــة، عــن طريــق اســتعمال الدبلوماســية اهلادئــة والوســا
وحــدة دعــم الوســاطة التابعــة إلدارة الشــؤون السياســية علــى   
سبيل املثال، وأن استخدام اجلـزاءات بصـورة فعالـة واملسـاعي     
احلميدة لألمني العـام، كلـها أمـور أساسـية لتهدئـة الصـراعات       

  .)١٨٣(العنيفة احملتملة
__________ 

)١٨١ (S/PV.5868 ٥، الصفحتان .  
ــة)؛   ٢٠) املرجــع نفســه، الصــفحة  ١٨٢( ــو الدميقراطي ــة الكونغ (مجهوري

  (بوتسوانا).   ٣٤والصفحة 
)١٨٣ (S/PV.5868 (Resumption 1) ٢٤و ٢٣، الصفحتان .  
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ــرار        ــاع القـ ــس باإلمجـ ــذ الـ ــة، اختـ ــة اجللسـ ويف ايـ
ــام للمســـاعي   ٢٠٠٨( ١٨٠٩ ــه بالـــدور اهلـ ــلّم فيـ ) الـــذي سـ

ــني العــام يف أفريقيــا، وشــجع        ــدة الــيت يضــطلع ــا األم احلمي
األمــني العــام علــى مواصــلة اســتخدام الوســاطة قــدر اإلمكــان   

مـع العمـل    للمساعدة يف تسوية الصراعات بالوسائل السلمية،
ــق مــع االحتــاد األفريقــي وغــريه مــن      بالتنســيق وعلــى حنــو وثي

  .)١٨٤(املنظمات دون اإلقليمية يف ذلك الصدد
    ١٠احلالة   
  السالم واألمن يف أفريقيا (جيبويت وإريتريا)  

، ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ١٢رخ يف البيان الرئاسي املؤ  
أعرب الـس عـن قلقـه الشـديد بشـأن احلـوادث اخلطـرة الـيت         

على احلدود بني جيبـويت   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٠وقعت يف 
وإريتريا. وأهاب الس بالطرفني االلتزام بوقف إطالق النـار،  
وحثهما معا، وخباصة إريتريـا، علـى التحلـي بأقصـى درجـات      

القــوات إىل مواقعهــا املعروفـــة    ضــبط الــنفس وعلــى ســحب    
سابقا. وشجع الس األمني العام علـى التعجيـل يف اسـتخدام    
مساعيه احلميدة بغرض تيسري إجراء مناقشـات ثنائيـة لتحديـد    
ــى احلــدود       ــض الوجــود العســكري عل ــة خبف ــات املتعلق الترتيب
وتطبيــق تــدابري لبنــاء الثقــة مــن أجــل إجيــاد حــل للحالــة علــى    

  .)١٨٥(احلدود
، يف أعقـــاب ٢٠٠٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٣يف و  

رفض إريتريا التعاون يف إطار املسـاعي احلميـدة لألمـني العـام،     
ــة       ــب مــن حكوم ــى طل ــاء عل ــس جلســة مفتوحــة بن عقــد ال

ــاء اجللســة، أعــرب ممثــل جيبــويت عــن رأي   . )١٨٦(جيبــويت وأثن
مفاده أنه ينبغي للمجلـس أن يهيـب بإريتريـا الوفـاء بالتزاماـا      
الدوليــة والتعــاون مــع املنظمــة ــدف قبــول املســاعي احلميــدة  

__________ 

  .  ١٥)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٩) القرار ١٨٤(
)١٨٥ (S/PRST/2008/20.  
)١٨٦ (S/2008/635.  

. وأدان عدة أعضاء إريتريـا لعـدم جتاوـا مـع     )١٨٧(لألمني العام
ه احلميدة، وأيدوا عرضـه هلـذه   عرض األمني العام لبذل مساعي

وأعــرب ممثــل فرنســا عــن اقتناعــه بــأن دور األمانــة   املســاعي. 
دا، وعـــن أملـــه يف أن العامـــة لألمـــم املتحـــدة دور إجيـــايب جـــ 

يــتمكن األمــني العــام مــن إضــفاء الصــفة الرمسيــة علــى اقتراحــه 
ــا وإيفــاد بعثــة إىل املنطقــة   . )١٨٨(املســاعي احلميــدة علــى إريتري

وأعرب ممثل اململكـة املتحـدة عـن أسـفه ملـا بـدر عـن إريتريـا،         
وحذر من أنـه إذا اسـتمرت إريتريـا يف عرقلـة اجلهـود الدوليـة       
املبذولة لتسهيل احلوار، سيتعني على جملس األمـن أن ينظـر يف   

. )١٨٩(أن يتخذها للخروج من هذا املـأزق اخلطوات اليت ميكن 
العربية الليبية استخدام املسـاعي احلميـدة   وأيد ممثل اجلماهريية 

لألمـــني العـــام، وحـــث كـــال البلـــدين علـــى االســـتجابة هلـــذا   
  .)١٩٠(املقترح

    ١١احلالة   
وليني: الوسـاطة وتســوية  صـون السـالم واألمـن الـد      

  املنازعات

 ٢٣(الرفيعة املستوى) املعقـودة يف   ٥٩٧٩يف اجللسة   
، أكد األمني العـام أن املسـاعي احلميـدة    ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب 

اليت يقوم ا هي دائما حتت تصرف األطـراف الـيت ترغـب يف    
االستفادة من وسيط نزيه ميكن أن يساعدها علـى البقـاء علـى    

م أو علــى مــا هــو يف بعــض األحيــان درب صــعب حنــو الســال  
العودة إليه. وهذا الدور، الذي قام بـه أمنـاء عـامون متعـاقبون     

ــة    ــران (مجهوريـ ــل إيـ ــاالت مثـ ــراق   -يف حـ ــالمية) والعـ اإلسـ
والسلفادور وغواتيماال ونيجرييا والكامريون وأفغانستان، هـو  
أداة حامسة للمجتمع الدويل يف تسوية املنازعات. وأضـاف أن  

ــدة ميكــن أن   ــدما تصــل    هــذه املســاعي احلمي ــدة عن تكــون مفي
__________ 

)١٨٧ (S/PV.6000 ٥، الصفحة .  
  .  ٧) املرجع نفسه، الصفحة ١٨٨(
  .  ١١) املرجع نفسه، الصفحة ١٨٩(
  .  ١٥) املرجع نفسه، الصفحة ١٩٠(
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اهليئــات احلكوميــة الدوليــة إىل طريــق مســدود أو عنــدما تقــاوم  
األطــراف املشــاركةَ احلكوميــة الدوليــة بقــوة. وإذ أشــار إىل أن  
عمليــات ســالم عديــدة اســتفادت مــن قدرتــه علــى الــتكلم مــع  
مجيع األطراف ذات الصلة، أكد أن هذه اجلهود عادة ما تبـذل  

التكتم كثريا ما يؤدي إىل إحراز تقدم. غـري  يف تكتم، وأن هذا 
أنه أعرب عن أسفه لكون ذلك يكون مكلفا للمنظمة يف كـثري  
من األحيان، حيث إا كثريا ما جتاهد لكي تعـرض علـى عـامل    
متشــكك اتســاع وعمــق نطــاق جهودهــا. ويف األخــري، أشــار    
األمني العام إىل إنشاء وحدة صغرية لدعم الوساطة داخل إدارة 

ؤون السياسية، وفريـقٍ احتيـاطي مـن خـرباء الوسـاطة عمـال       الش
، وحث الـدول  ٢٠٠٥بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 

األعضاء على كفالة أن تكون لدى الوحدة، اليت كانـت تعمـل   
  .)١٩١(حينها مبيزانية هزيلة، املوارد الالزمة

نبغـي  وأثناء املناقشة، اتفـق معظـم املتحـدثني علـى أنـه ي       
لألمم املتحدة أن تضطلع بدور أكرب يف جمال الوسـاطة وأكـدوا   
على قدرة األمني العام على االضطالع ـذه املهمـة مـن خـالل     

وأبرز ممثل كرواتيا الدور الذي يقـوم بـه   . )١٩٢(مساعيه احلميدة
املبعوثون اخلاصون واملمثلون اخلاصون لألمني العام يف التوسـط  
ــر يف      ــادة النظ ــات. وأشــار أيضــا إىل ضــرورة إع يف حــل الرتاع

، مثـل  “حـاالت اجلمـود  ”االستراتيجيات اليت يتبعها الس يف 
أعــرب عــن دعــم بلــده للمســاعي احلميــدة الــيت حالــة قــربص، و

  .)١٩٣(يبذهلا املستشار اخلاص لألمني العام يف هذا البلد
ونبهت ممثلة جنوب أفريقيا الس إىل جتنـب التـدخل     

ــت      ــدابري قســرية، ســواء كان ــود الوســاطة باســتخدام ت يف جه
اجلهــود الــيت يقــوم ــا األمــني العــام أو املنظمــات اإلقليميــة.        

__________ 

)١٩١ (S/PV.5979 ٦و  ٥، الصفحتان .  
(بلجيكـا)؛   ١١(كرواتيـا)؛ والصـفحة    ٩) املرجع نفسه، الصفحة ١٩٢(

ــفحة  ــفحة  ١٥والصـ ــا)؛ والصـ ــدة)؛ ( ٢٠(إيطاليـ ــة املتحـ اململكـ
  (كوستاريكا).   ٢٦والصفحة 

  .  ٩) املرجع نفسه، الصفحة ١٩٣(

وشــددت علــى أن دور الــس ينبغــي أن يقتصــر علــى دعــم       
ورأى ممثــل إيطاليــا أنــه يــتعني . )١٩٤(الوســطاء الــذين مت تعيينــهم

على الس تعزيز وحتسني آليته للتفاعـل مـع األمـني العـام ومـع      
اإلجراءات املختلفـة الـيت تتخـذ يف    ممثليه ومبعوثيه املشاركني يف 

  .)١٩٥(إطار الفصل السادس من أجل تسوية املنازعات الدولية
ثــل كوســتاريكا علــى القيمــة اهلائلــة للقــرب  وشــدد مم  

واحليـاد يف مــا يتعلــق باملســاعي احلميـدة الــيت تقــوم ــا األمانــة   
العامة والـيت قـد تضـعف فعاليتـها بسـبب العوائـق الـيت يضـعها         
الس. وشدد على أمهيـة مـنح األمـني العـام هامشـا للتصـرف       
يكـــون واســـعا قـــدر اإلمكـــان، والتفريـــق بـــني احلـــاالت الـــيت 

ــن       ي ــب م ــاء نفســه أو بطل ــن تلق ــام م ــني الع ــا األم تصــرف فيه
األطراف املعنية، وتلك احلاالت الـيت يتصـرف فيهـا بنـاء علـى      
طلــب مــن جملــس األمــن. ودعــا كــذلك لتوســيع نطــاق مهــام   
ــاه      ــيت يقــوم ــا األمــني العــام. ولفــت انتب ــدة ال املســاعي احلمي

ن الـس إىل الفـرق بـني احلـاالت الــيت يصـدر فيهـا تكليـف مــ       
جملس األمن، واملبادرات الـيت يتخـذها األمـني العـام مـن تلقـاء       
نفسه أو األعمال اليت تطلبها األطـراف. وأشـار، يف مـا يتعلـق     
باحلــاالت األخــرية، إىل أمهيــة تكــتم األمــني العــام وعــدم تــأثره 

  .)١٩٦(بالدينامية السياسية للمجلس
ورحـــب كـــثري مـــن املـــتكلمني بإنشـــاء وحـــدة دعـــم    

، وهـي الوحـدة املنشـأة للمسـاعدة يف     ٢٠٠٨عام الوساطة يف 
عمليات السالم عن طريق فريقها من خرباء الوساطة ولتزويـد  
ــن       ــي م ــا يكف ــدها مب ــوا إىل م ــة، ودع ــاملوارد الالزم الوســطاء ب

ــوارد ــدعم     . )١٩٧(املـ ــدة لـ ــاء وحـ ــا أن إنشـ ــل فرنسـ ــر ممثـ وذكـ
__________ 

  .  ١٣) املرجع نفسه، الصفحة ١٩٤(
  .  ١٥) املرجع نفسه، الصفحة ١٩٥(
  .  ٢٧و  ٢٦) املرجع نفسه، الصفحتان ١٩٦(
(جنــوب  ١٢(كرواتيــا)؛ والصــفحة  ٩) املرجــع نفســه، الصــفحة  ١٩٧(

ــفحة   ــا)؛ والصـ ــفحة  ( ١٥أفريقيـ ــا)؛ والصـ ــة  ٢٠إيطاليـ (اململكـ
  (فييت نام).   ٢٢املتحدة)؛ والصفحة 
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الوساطة شكّل بالفعل تقدما، غـري أنـه زعـم أن الوحـدة تشـبه      
ــانية”نوعــــا مــــن اخلــــوض يف   ــا  “الشــــؤون اإلنســ ورأى أــ

  .)١٩٨(“التعليم اجلامعي”أصبحت تشبه 
ــمنا إىل      ــار ضـ ــد أشـ ــل الصـــني فقـ ــا ممثـ ــادة أمـ  ٩٩املـ

أن يتابع عن كثب القضايا اليت تعرضـها  بتشجيعه الس على 
عليه الدول األعضاء واألمني العام، وفقا ألحكام امليثـاق ذات  
ــة شــاملة يف     ــى وضــع اســتراتيجية وقائي الصــلة، وأن يعمــل عل

  .)١٩٩(سياق كل أزمة على حدة
ويف اية اجللسة، اعتمد الس بيانا رئاسيا شـدد فيـه     

على أمهيـة اإلجـراءات الـيت يتخـذها األمـني العـام، مـن خـالل         
ــيت يتخــذها      ــه اخلاصــني، وال ــه ومبعوثي ــدة وممثلي مســاعيه احلمي
ــاطة ويف      ــز الوسـ ــدة يف تعزيـ ــم املتحـ ــابعون لألمـ ــطاء التـ الوسـ

ســـلمية للمنازعـــات. وأحـــاط الـــس علمـــا أيضـــا التســـوية ال
بإنشــاء وحــدة دعــم الوســاطة الــيت تــوفر اخلــربة الالزمــة لــدعم 
جهود الوساطة اليت تبذهلا األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة    

  .)٢٠٠(ودون اإلقليمية
نيســــان/أبريل  ٢١املعقــــودة يف  ٦١٠٨ويف اجللســــة   
، نظر الس يف تقرير األمني العام عن تعزيز الوسـاطة  ٢٠٠٩

وقـــدم وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون . )٢٠١(وأنشـــطة دعمهـــا
ــر، إحاطــة إىل األعضــاء بشــأن     السياســية، ــاء عرضــه للتقري أثن

بعض املبادرات الرئيسـية الـيت اختـذا إدارة الشـؤون السياسـية      
ما يتعلـق بإنشـاء وحـدة دعـم الوسـاطة،      يف جمال الوساطة. وفي

ذكر أا استكملت بفريق احتياطي من خرباء الوساطة الـذين  
ميكن أن يقدموا املشـورة واملسـاعدة للوسـطاء بشـأن مواضـيع      
مثل وضع خمططات عمليـات السـالم ومثـل الترتيبـات األمنيـة      

__________ 

  .  ١٧) املرجع نفسه، الصفحة ١٩٨(
  .  ٢٧) املرجع نفسه، الصفحة ١٩٩(
)٢٠٠ (S/PRST/2008/36.  
)٢٠١ (S/2009/189 .  

وتقاســـم الســـلطة واقتســـام الثـــروات وإدارة املـــوارد الطبيعيـــة 
لدساتري. وأضاف أن إدارة الشؤون السياسـية قـدمت   وإعداد ا

عمليـة   ٢٠يف العام املنقضي دعما يف جمال الوساطة ألكثر من 
علـى   “تـأثري مضـاعف  ”سالم، وكـان لوحـدة دعـم الوسـاطة     

  .)٢٠٢(تلك اجلهود
ورحبــت عــدة وفــود بإنشــاء الوحــدة وأبــرزت الــدور   

 الــذي تضــطلع بــه يف إعــداد ودعــم عــدد متزايــد مــن عمليــات 
وذكـر ممثـل فييـت    الوساطة ويف توفري اخلربة الفنية لشـركائها.  

ــام أن الوحــدة أصــبحت أداة هامــة للغايــة يف    دعــم املســاعي  ن
. )٢٠٣(احلميــدة وجهــود الوســاطة الــيت تقــوم ــا األمــم املتحــدة

أن تعزيــــز الوســــاطة يشــــكل  وأشــــار ممثــــل كوســــتاريكا إىل
ــؤون     ــة، وأن إدارة الشـ ــتقبل املنظمـ ــا يف مسـ ــتثمارا موثوقـ اسـ
السياسية قد قطعت أشواطا هامة يف حتقيق هذه الغاية، بطـرق  

ــا فاســو فقــال إن   . )٢٠٤(منــها إنشــاء الوحــدة  ــل بوركين أمــا ممث
ــه     اتمــع الــدويل ملــم باملســاعي احلميــدة لألمــني العــام وبعثات
للوســاطة الــيت زاد عــددها اســتجابة لزيــادة عــدد الصــراعات،   
ولزيـــادة تعقيـــدها علـــى وجـــه اخلصـــوص. وتســـاءل يف هـــذا  

د عن كيفية تعزيز بناء قدرات األمانـة العامـة، وال سـيما    الصد
وحــدة دعــم الوســاطة، الــيت تواجــه طلبــات متزايــدة، ولكنــها   

ــى أن  وشــدد . )٢٠٥(ذات مــوارد حمــدودة  ــل ليختنشــتاين عل ممث
إنشاء الوحدة خطوة هامة، وأنه ال بد من املضـي ـذا الـزخم    
إىل األمــام، وأنــه جيــب علــى الــس واجلمعيــة العامــة واألمانــة 

  .)٢٠٦(العامة متابعة التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام
إال أن ممثل االحتاد الروسي قال إن حتليل األمني العـام    

ــب     ــاطة يتطلــ ــال الوســ ــاعدة يف جمــ ــدمي املســ ــة ”لتقــ الدراســ
__________ 

)٢٠٢ (S/PV.6108 ٣، الصفحة .  
  .  ٨) املرجع نفسه، الصفحة ٢٠٣(
  .  ١٠ة ) املرجع نفسه، الصفح٢٠٤(
  .  ٢١) املرجع نفسه، الصفحة ٢٠٥(
)٢٠٦ (S/PV.6108 (Resumption 1) ١١، الصفحة .  
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ــل ــق     “والتحلي ــثري عــدة تســاؤالت، يتعلّ ــر ي . وذكــر أن التقري
ــدها با ــة    أحـ ــاطة دائمـ ــدرات وسـ ــاء قـ ــل يف إنشـ ــدف املتمثـ هلـ

لالستجابة السريعة الذي يفرط فيما ينشده، وأعرب عن أملـه  
. )٢٠٧(يف أالّ يرصــد متويــل هلــذا اهلــدف مــن امليزانيــة العاديـــة      

وانتقد ممثل مصـر التقريـر خللطـه بـني أنشـطة الوسـاطة اهلادفـة        
إىل منع نشوب الرتاعات بالوسائل الدبلوماسية، مثل املسـاعي  
احلميدة لألمني العام وتيسري احلوار، وبـني الوسـاطة يف تسـوية    
الرتاعات وأنشـطة بنـاء السـالم بعـد تسـوية الرتاعـات. وشـدد        

م وفريقـه للوسـاطة باحليـاد، وعلـى     على أمهية حتلي األمني العـا 
ــي     ــا شــديدا إىل عناصــر الســياق احملل ــوا اهتمام ضــرورة أن يول
للرتاع، مبا فيها ما هـو ديـين وثقـايف وعرقـي وسياسـي ، بعيـدا       

  .)٢٠٨(عن آراء أعضاء جملس األمن
ــام يضــطلع        ــني الع ــتكلمني أن األم ــن امل ورأى عــدد م

ــا )٢٠٩(بـــدور خـــاص يف التســـوية الســـلمية للمنازعـــات  . ودعـ
الــبعض إىل مزيــد مــن الــدعم الــدويل للمســاعي احلميــدة الــيت    

مـني  وأشـاد ممثـل فرنسـا مببـادرة األ    . )٢١٠(يقوم ا األمني العـام 
العام بإيفاد مبعوثه اخلـاص للقيـام مبهـام الوسـاطة يف عـدد مـن       
املنــاطق املنكوبــة برتاعــات، مثــل منطقــة الــبحريات الكــربى       

ومـن جانـب آخـر، أكـد ممثـل      . )٢١١(ومدغشقر وسـري النكـا  
ــاركة يف    ــرورة املشــ ــني ضــ ــة ”الصــ ــية املكوكيــ  “الدبلوماســ

واستخدام املساعي احلميدة لألمني العـام علـى حـد سـواء مـن      
أجل االستفادة على أكمل وجـه مـن املـوارد املتاحـة للمنظمـة      

__________ 

)٢٠٧ (S/PV.6108 ٧، الصفحة .  
  .  ٣٣) املرجع نفسه، الصفحة ٢٠٨(
 ٢٩(اليابـــــان)؛ والصـــــفحة   ٢٤) املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   ٢٠٩(

  (املغرب).  ٤٠(املكسيك)؛ والصفحة 
(بوركينـا   ٢١(أوغنـدا)؛ والصـفحة    ١٨ ) املرجع نفسه، الصـفحة ٢١٠(

ــر)؛ والصــفحة  ٣٨فاســو)؛ والصــفحة    (املغــرب)؛ و ٤٠(اجلزائ
 S/PV.6108 (Resumption 1) (مجهوريــة كوريــا)؛  ٧، الصــفحة

  (قطر).   ١٦والصفحة 
)٢١١ (S/PV.6108 ٢٣، الصفحة .  

وطلب ممـثال اليابـان   . )٢١٢(لبناء قدرات حملية يف جمال الوساطة
واملكسيك إىل األمني العام أن يواصـل ممارسـة مهامـه يف جمـال     
ــطته.     ــم بأنشـ ــى علـ ــي الـــس علـ ــدة وأن يبقـ ــاعي احلميـ املسـ
واقترحا أن يجري الس استعراضات دورية للتقدم احملـرز يف  

  .)٢١٣(هذا اال
ويف اية اجللسة، اعتمـد الـس بيانـا شـدد فيـه علـى         

أمهية اإلجراءات اليت يتخـذها األمـني العـام يف تعزيـز الوسـاطة      
ــاجلهو     ــه بـ ــب فيـ ــات، ورحـ ــلمية للمنازعـ ــوية السـ د ويف التسـ

ــذهلا إدارة الشــؤون السياســية، وخباصــة عــن     ــيت تب املتواصــلة ال
ــن أجــل    ــق وحــدة دعــم الوســاطة، م ــات   طري التصــدي لألزم

الناشئة والقائمة. وطلب الس إىل األمني العام أن يبقيه علـى  
علم مبا يتخذه من إجراءات لتعزيـز ودعـم الوسـاطة والتسـوية     

  .)٢١٤(السلمية للمنازعات
    ١٢احلالة   
  احلالة يف ميامنار    

، ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٣املعقودة يف  ٦١٦١يف اجللسة   
قدم األمني العام إحاطة للمجلس بشأن الزيارة الـيت أجراهـا إىل   

ــار يف  ــه  ٤و  ٣ميامنـــ ــاعيه  ٢٠٠٩متوز/يوليـــ ــار مســـ ، يف إطـــ
هـو إجـراُء اتصـال     ن زيارته ميامناراحلميدة. وذكر أن اهلدف م

مباشــر مــع القيــادة العليــا يف ميامنــار بشــأن عــدد مــن الشــواغل   
اخلطرية والقائمة منذ أمد طويل اليت ال ميكن تركها بدون حـل  
 يف هذه املرحلة احلرجة من العملية االنتقالية يف ميامنار، وعرض

وطنيــة مســاعدة األمــم املتحــدة إلحــراز تقــدم بشــأن املصــاحلة ال 
ــة    ــرام حقــوق اإلنســان وحتقيــق التنمي وإرســاء الدميقراطيــة واحت
املستدامة. وذكر األمني العام أيضا أنه قدم عددا من املقترحات 

__________ 

  .  ١٥) املرجع نفسه، الصفحة ٢١٢(
 ٢٩ان)؛ والصـــــفحة (اليابـــــ ٢٥) املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   ٢١٣(

  (املكسيك).  
)٢١٤ (S/PRST/2009/8.  
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ــتئناف حـــوار       ــها اسـ ــن بينـ ــار، مـ ــادة يف ميامنـ ــددة إىل القيـ احملـ
ورأى ممثـل ميامنـار أن   . )٢١٥(موضوعي بني احلكومة واملعارضـة 

قبول حكومة بلـده لـدور املسـاعي احلميـدة لألمـني العـام دليـل        
  .)٢١٦(على اجتاه البلد حنو زيادة التعاون مع األمم املتحدة

ويف املناقشة الـيت تلـت ذلـك، أيـد األعضـاء باإلمجـاع         
مبادرة األمني العام لبذل املساعي احلميدة واجلهود الـيت يبـذهلا   

ه اخلاص املعين مبيامنار. وسـلط عـدة مـتكلمني الضـوء     مستشار
علــى الــدور اخلــاص الــذي يضــطلع بــه األمــني العــام يف عمليــة  
املصــاحلة، وطلبــوا إليــه أن يواصــل ممارســة هــذه املهمــة بــدعم   

وأشار ممثـل اليابـان إىل أن األمـني العـام هـو      . )٢١٧(كامل منهم
أحد الزعماء السياسيني القالئل الذين يستطيعون نقل شـواغل  

وإذ . )٢١٨(اتمع الدويل بشكل مباشر إىل أعلى قيادة يف البلـد 
أكــد ممثــل املكســيك أن أمــام حكومــة ميامنــار الفرصــة لتعزيــز  

__________ 

)٢١٥(  S/PV.6161 ٢، الصفحة .  
  .  ٦) املرجع نفسه، الصفحة ٢١٦(
 ١١(اململكـة املتحــدة)؛ والصــفحتان   ٧) املرجـع نفســه، الصــفحة  ٢١٧(

(فييـت   ١٤(النمسا)؛ والصفحة  ١٣(اليابان)؛ والصفحة  ١٢ و
  (كوستاريكا).   ٢١صفحة (كرواتيا)؛ وال ١٧نام)؛ والصفحة 

  .  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٨(

عملية املصاحلة الوطنية، ذكر أنه ينبغي السـعي إىل حتقيـق هـذا    
، وبـدعم مـن   اهلدف من خالل املساعي احلميـدة لألمـني العـام   

  .)٢١٩(دول املنطقة
وأكد ممثل االحتاد الروسي، يف إشارة إىل بعثـة األمـني     

ميــدة تشـكل عمليـة تتطلــب   العـام إىل ميامنـار، أن املسـاعي احل   
الوقـــت والصـــرب، وأضـــاف أنـــه يعـــول علـــى اجلهـــود البنـــاءة   
للمستشــار اخلــاص لألمــني العــام املعــين مبيامنــار. وأشــار إىل أن 
ــن       ــس األم ــني جمل ــة ب ــاة اتصــال مهمــة وفعال ــة أتاحــت قن البعث

وأكــد ممثــل الصــني، علــى حنــو . )٢٢٠(واألمــم املتحــدة وميامنــار
ــة،     مماثــل، أن املســاعي احلميــدة لألمــني العــام هــي مبثابــة عملي
وأعرب عن أمله يف أن تسـاعد ميامنـار علـى حتقيـق االسـتقرار      

يف التنظـــيم الـــداخلي واملصـــاحلة الوطنيـــة. وذكـــر أن الفضـــل 
املتوقــع لالنتخابــات العامــة يف الســنة التاليــة يعــود إىل املســاعي 

  .)٢٢١(احلميدة لألمني العام
__________ 

  .  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٩(
  .  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٠(
  .  ١٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢١(

  
  




