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  مالحظة استهاللية    
    ٥٢املادة 

ليس يف هذا امليثـاق مـا حيـول دون قيـام تنظيمـات أو وكـاالت إقليميـة تعـاجل           - ١  
من األمور املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدويل ما يكـون العمـل اإلقليمـي صـاحلاً فيهـا ومناسـباً       

ــذه التنظيمــات أو ا   ــا دامــت ه ــع مقاصــد    م ــة ونشــاطها متالئمــة م ــم ا”لوكــاالت اإلقليمي ألم
  ومبادئها.   “املتحدة

الـداخلون يف مثـل هـذه التنظيمـات أو الـذين      “ األمـم املتحـدة  ”يبذل أعضـاء    - ٢  
تتألف منهم تلك الوكاالت كـل جهـدهم لتـدبري احلـل السـلمي للمنازعـات احملليـة عـن طريـق          

  الوكاالت وذلك قبل عرضها على جملس األمن.   هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة هذه

علــى جملــس األمــن أن يشــجع علــى االســتكثار مــن احلــل الســلمي هلــذه            - ٣  
بطريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية بطلب  احملليةاملنازعات 

   من الدول اليت يعنيها األمر أو باإلحالة عليها من جانب جملس األمن.

  .  ٣٥و  ٣٤املادتني ال تعطّل هذه املادة حبال من األحوال تطبيق   - ٤  

    ٥٣املادة 

يستخدم جملس األمن تلك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية يف أعمال القمـع،    - ١  
رأى ذلـــك مالئمـــاً ويكـــون عملـــها حينئـــذ حتـــت مراقبتـــه وإشـــرافه. أمـــا التنظيمـــات    كلمـــا

والوكاالت نفسها فإنه ال جيوز مبقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمـال القمـع بغـري    
إذن الس، ويسـتثىن ممـا تقـدم التـدابري الـيت تتخـذ ضـد أيـة دولـة مـن دول األعـداء املعرفـة يف             

أو التـدابري الـيت يكـون املقصـود      ١٠٧املـادة  هذه املادة مما هـو منصـوص عليـه يف    من  ٢الفقرة 
من جانب دولة مـن تلـك الـدول، وذلـك     ا يف التنظيمات اإلقليمية منع جتدد سياسة العدوان 

إىل أن حيــني الوقــت الــذي قــد يعهــد فيــه إىل اهليئــة، بنــاًء علــى طلــب احلكومــات ذات الشــأن، 
  باملسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.  

من هذه املـادة علـى أيـة     ١املذكورة يف الفقرة  “الدولة املعادية”تنطبق عبارة   - ٢  
  ولة كانت يف احلرب العاملية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا امليثاق.  د

    ٥٤املادة 

السـلم واألمـن    جيب أن يكون جملس األمن على علم تام مبا جيري من األعمـال حلفـظ    
  الدويل مبقتضى تنظيمات أو بواسطة وكاالت إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 
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       يوفر الفصل الثامن من ميثـاق األمـم املتحـدة األسـاس
ــة يف صــون الســالم      ــات اإلقليمي الدســتوري ملشــاركة التنظيم

التنظيمــات  ٥٢املــادة . ففــي حــني تشــجع )١(واألمـن الــدوليني 
اإلقليمية على العمل على تسوية املنازعات بالوسـائل السـلمية   

ــز     ــس، جتيـ ــى الـ ــها علـ ــل عرضـ ــادة قبـ ــس أن  ٥٣املـ للمجلـ
ــى أن     ــاذ عل ــة يف إجــراءات اإلنف يســتخدم التنظيمــات اإلقليمي
يكون عملها حتت مراقبته وإشرافه وبإذن صريح منـه. وتـنص   

علـى أن التنظيمـات اإلقليميـة جيـب أن تبلـغ الـس        ٥٤املادة 
مبا تضـطلع بـه مـن أنشـطة حبيـث يكـون علـى علـم تـام ـا يف           

  مجيع األوقات.  
ومل يجـــرِ جملـــس األمـــن، خـــالل الفتـــرة املشــــمولة        

ــون     ــد املعنـ ــار البنـ ــات يف إطـ ــتعراض، أي مناقشـ دور ”باالسـ
ميــة يف صــون الســالم واألمــن املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقلي

ــدوليني ــل إىل     “ال ــيت حتي ــرارات ال ــن الق ــه اختــذ عــدداً م ، إال أن
ــة       ــود املعنون ــار البن ــن امليثــاق يف إط ــامن م صــون ”الفصــل الث

“ الســـالم واألمـــن يف أفريقيـــا”و“ الســـالم واألمـــن الـــدوليني
بناء السـالم يف مرحلـة   ”و“ توطيد السالم يف غرب أفريقيا”و

عمليات حفـظ السـالم الـيت تضـطلع     ”و“ رتاعما بعد انتهاء ال
وأجرى الس أيضا، يف سـياق البنـود    .)٢( “ا األمم املتحدة

__________ 

ــاق إىل      )١(   ــن امليث ــامن م ــات والوكــاالت  الت’’يشــري الفصــل الث نظيم
ويتبع مرجع ممارسات جملس األمن املمارسةَ املعمول “. اإلقليمية

هـذين املصـطلحني كمـرادفَين     استخدامها يف الس من حيث 
ــات    ــن املنظمـ ــا مـ ــة وغريهـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ للمنظمـ

  الدولية.  
، “صــون الســالم واألمــن الــدوليني ’’يتعلــق بالبنــد املعنــون   فيمــا  )٢(  

، الفقــرة التاســـعة؛ وفيمــا يتعلــق بالبنـــد    S/PRST/2008/43انظــر  
ــون  ــا ”املعنـ ــن يف أفريقيـ ــالم واألمـ ــرار “السـ ــر القـ  ١٨٠٩ ، انظـ

ــرتني   ٢٠٠٨( ــة والفقــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الثالثــ ، ٤و  ١)، الفقــ
، الفقــرة S/PRST/2009/11، الفقــرة األوىل، و S/PRST/2009/3 و

الثانيــة والعاشــرة؛  وفيمــا  ، الفقــرتنيS/PRST/2009/26الثانيــة، و 
، انظــر “توطيــد الســالم يف غــرب أفريقيــا”يتعلــق بالبنــد املعنــون 

S/PRST/2009/20      ــق بالبنــد املعنــون ــرة الثالثــة؛ وفيمــا يتعل ، الفق

، املــذكورة أعــاله وغريهــا مــن البنــود الــيت ختــص بلــدانا بعينــها
ــة ودون    ــات اإلقليميـ ــع املنظمـ ــات مـ ــأن العالقـ مناقشـــات بشـ
اإلقليمية فيما يتصـل بالفصـل الثـامن مـن امليثـاق، مـع التركيـز        
بشكل خاص على عمليات حفظ السالم اإلقليميـة وال سـيما   

  تلك اليت أذن ا االحتاد األفريقي، وعلى مسألة متويلها.  
ــع األوضــا        ــه م ــس وأيــد، يف تعامل ــد شــجع ال ع وق

اإلقليمية خالل الفترة املشمولة باالستعراض، جهـود الوسـاطة   
والتفــاوض الــيت تبــذهلا املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف 
تسوية املنازعات بالوسائل السلمية. وجدد عـالوة علـى ذلـك    
ــيت      ــات حفــظ الســالم ال ــد مــن عملي ــذي منحــه للعدي اإلذنَ ال

املنظمات الدوليـة، مثـل   تنفذها املنظمات اإلقليمية وغريها من 
منظمة حلف مشـال األطلسـي (النـاتو)، مبـا يف ذلـك اإلذن هلـا       
باســـتخدام القـــوة يف أفغانســـتان والبوســـنة واهلرســـك وتشـــاد 
ــا الوســطى والصــومال، وأشــرف علــى نقــل     ومجهوريــة أفريقي

مـن إحـدى عمليـات االحتـاد األورويب      ٢٠٠٩السلطة يف عام 
م تابعة لألمم املتحدة يف كـل  العسكرية إىل عملية حلفظ السال

ــا الوســطى. وباإلضــافة إىل اإلذن    ــة أفريقي مــن تشــاد ومجهوري
الــذي منحــه الــس لعمليــات حفــظ الســالم اإلقليميــة خمــوالً   
إياهــا مهمــة االضــطالع بــإجراءات إنفــاذ، قــام الــس للمــرة   
ــدول     ــب الــ ــة، إىل جانــ ــات اإلقليميــ ــف املنظمــ األوىل بتكليــ

ــال القرصــنة والســطو    األعضــاء، باســتخدام ا  ــوة لقمــع أعم لق
املســلح يف البحـــر داخـــل امليــاه اإلقليميـــة للصـــومال وكلّفهـــا   
الحقاً بقمعها يف الرب. وواصل الس أيضـا مطالبـة املنظمـات    
اإلقليمية مبوافاته بتقارير عمـا تضـطلع بـه مـن أنشـطة يف جمـال       
صون السالم واألمـن الـدوليني، فيمـا يتعلـق أساسـا بأنشـطتها       

__________ 

، انظــــر “بنــــاء الســــالم يف مرحلــــة مــــا بعــــد انتــــهاء الــــرتاع ”
S/PRST/2008/16الفقــرة التاســعة، و ،S/PRST/2009/23 الفقــرة ،

ــة  ــون    احلادي ــد املعن ــق بالبن ــا يتعل ــظ  ”عشــرة؛ وفيم ــات حف عملي
، S/PRST/2009/24، انظر “السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة

  الفقرة السادسة.
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جمــال حفــظ الســالم، وقــد تلقــى الــس تقــارير وإحاطــات يف 
  .)٣(من هذا القبيل خالل الفترة املشمولة باالستعراض

واملمارسة الـيت يتبعهـا الـس مبوجـب الفصـل الثـامن         
) مـن امليثـاق، كمـا تتجلـى يف قراراتـه      ٥٤إىل  ٥٢املـواد مـن   (

ــأيت وصــفها يف مخســة أقســام. ويعــرض القســم      ــه، ي ومداوالت
األول قـرارات الــس ومناقشــاته ذات الصــلة باملســائل العامــة  
واملواضيعية اليت متـس األحكـام الـواردة يف الفصـل الثـامن مـن       

ف السبل اليت شجع ا الـس  امليثاق. ويبني القسم الثاين خمتل
وأيــد، يف تعاملــه مــع حــاالت حمــددة قيــد نظــره، مــا تبذلــه         

__________ 

على معلومـات عـن الواليـات املنوطـة بعمليـات األمـم        للحصول  )٣(  
  املتحدة حلفظ السالم، انظر اجلزء العاشر. 

املنظمات اإلقليمية مـن جهـود يف تسـوية املنازعـات بالوسـائل      
مـن امليثـاق. ويقـدم القسـم الثالـث       ٥٢املادة السلمية يف إطار 

عرضاً شامالً لعمليات حفظ السالم اإلقليميـة الـيت نشـرت يف    
مناطق الرتاع بـدعم مـن الـس أو نشـرت يف بعـض احلـاالت       
بإذن منه خيوهلـا حـق اسـتخدام القـوة مبوجـب الفصـل السـابع        
ــا        ــيت أذن فيه ــع احلــاالت ال ــاق. ويصــف القســم الراب ــن امليث م

لـــس للمنظمـــات اإلقليميـــة باالضـــطالع بـــإجراءات إنفـــاذ  ا
ــاق يف ســياقات غــري ســياق       ــن امليث مبوجــب الفصــل الســابع م
ــة. ويوضــح القســم اخلــامس      ــات حفــظ الســالم اإلقليمي عملي
طرائــق وآليــات تقــدمي التقــارير واإلحاطــات والتشــاور بــني       

  الس واملنظمات اإلقليمية.
    

  الفصل الثامن من امليثاق النظر العام يف أحكام - أوال 
  مالحظة  
يبحـث هــذا القســم ممارسـات جملــس األمــن يف عــامي     
فيما يتصل بالتعاون مع املنظمات اإلقليميـة   ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨

يف جمال صون السـالم واألمـن الـدوليني، وفقـا للفصـل الثـامن       
ــاق ويف   ــن امليثـ ــائل     مـ ــأن املسـ ــس بشـ ــداوالت الـ ــياق مـ سـ

املواضــــيعية. ويغطــــي هــــذا القســــم علــــى وجــــه اخلصــــوص 
املداوالت الـيت تناولـت عمليـات حفـظ السـالم اإلقليميـة الـيت        

  أذن ا جملس األمن وسبل متويلها.  
وقـــد نظـــم هـــذا القســـم حتـــت عنـــوانني اثـــنني مهـــا:     

فصـل الثـامن   القرارات املتعلقة مبسائل مواضـيعية تتصـل بال   (أ)
مــن امليثــاق؛ (ب) املناقشــات الــيت تناولــت مســائل مواضــيعية   

  تتصل بتفسري الفصل الثامن من امليثاق وتطبيقه.  
املتعلقــــة مبســـائل مواضــــيعية تتصــــل  القـــرارات    - ألف

  بالفصل الثامن من امليثاق  
الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، اختــذ جملــس األمــن   يف 

عــدداً مـــن القـــرارات الـــيت تتضـــمن أحكامـــا ميكـــن اعتبارهـــا  

مندرجةً ضمن أحكام الفصل الثامن من امليثاق، وذلك يف إطار 
البنــود اخلمســة التاليــة: (أ) صــون الســالم واألمــن الــدوليني؛       

غـرب  السالم واألمن يف أفريقيـا؛ (ج) توطيـد السـالم يف     (ب)
أفريقيــا؛ (د) بنــاء الســالم يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــرتاع؛        

   عمليات حفظ السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة. (هـ)
وتضــمن العديــد مــن القــرارات ذات الصــلة بــالبنود        

املذكورة أعاله إشارات صرحية إىل الفصـل الثـامن مـن امليثـاق     
ليمية والتعـاون معهـا   وإقراراً مبا للمنظمات اإلقليمية ودون اإلق

ــدوليني   وعلــى وجــه  . )٤(مــن دور يف صــون الســالم واألمــن ال
تشـرين   ٢٦اخلصوص، سـلّم الـس، يف بيـان رئاسـي مـؤرخ      

، بأن االحتاد األفريقي، بنشـره لعمليـات   ٢٠٠٩األول/أكتوبر 
حفظ السالم الـيت يـأذن ـا الـس، يسـاهم يف صـون السـالم        

مــــن “ وفقــــا ألحكــــام الفصــــل الثــــامن”واألمــــن الــــدوليني 
  .)٥(امليثاق

__________ 

  أعاله.   ٢انظر احلاشية   )٤(  
  )٥(  S/PRST/2009/26 .الفقرة العاشرة ،  
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ويف قــرارات أخــرى، أشــار الــس، دون االستشــهاد    
صـــراحةً بالفصـــل الثـــامن مـــن امليثـــاق، إىل أمهيـــة مســـامهة       
املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة يف تســـوية املنازعـــات      
بالوسائل السلمية، وال سيما عن طريق الوساطة، ورحـب مبـا   
تبذله تلك املنظمات من جهود يف سـبيل النـهوض بـدورها يف    
جمــال الوســاطة، وشــدد علــى ضــرورة أن يكفــل االتســاق يف    
عمليات الوساطة اليت تقوم ا األمـم املتحـدة أو ترعاهـا، مـن     

  .)٦( خالل حتسني التعاون مع املنظمات اإلقليمية
ــظ الســالم         ــات حف ــل عملي ــق مبســألة متوي ــا يتعل وفيم

ــيت      اإل ــات الرئيســية ال ــأن إحــدى العقب ــس ب ــة، ســلّم ال قليمي
تواجه بعض املنظمات اإلقليمية يف جمال صون السالم واألمـن  
اإلقليميني تتمثل يف كفالة توافر موارد ميكن التنبـؤ ـا وتتسـم    
باالســتدامة واملرونــة، مبــا يف ذلــك عنــد االضــطالع بعمليــات   

ألمـم املتحـدة، غـري    حلفظ السالم يف إطـار واليـة صـادرة مـن ا    
أنه كرر التأكيد أيضا على أن املنظمات اإلقليمية مسـؤولة عـن   

. )٧( توفري املوارد البشرية واملالية واللوجستية وغريها من املوارد
ــؤرخ    ــان رئاســي م ــوبر   ٢٦ويف بي ، ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت

تاحــة لتمويــل عمليــات أحــاط الــس علمــاً بتقيــيم اخليــارات امل
الـذي ورد   االحتاد األفريقي حلفظ السالم الـيت يـأذن ـا الـس    

ــؤرخ     ــني العــام امل ــر األم ، )٨(٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ١٨يف تقري
. )٩(“النظـــر إبقـــاء مجيـــع اخليـــارات قيـــد”وأعـــرب عـــن نيتـــه 

__________ 

، S/PRST/2008/36؛ و٢)، الفقــــــــرة ٢٠٠٨( ١٨٠٩القــــــــرار   )٦(  
ــرة؛ و   ــة والعاشـــ ــان السادســـ ــرة S/PRST/2009/8الفقرتـــ ، الفقـــ

  السادسة.
، انظــر “الســالم واألمــن يف أفريقيــا”فيمــا يتعلــق بالبنــد املعنــون    )٧(  

عشـرة  )، الفقـرتني الثانيـة عشـرة والثالثـة     ٢٠٠٨( ١٨٠٩القرار 
، الفقــرتني الرابعــة واخلامســة؛  S/PRST/2009/3مــن الديباجــة؛ و 

   ، الفقرتني الرابعة واخلامسة.S/PRST/2009/26 و
  )٨(  S/2009/470.  
 ، انظـر “السـالم واألمـن يف أفريقيـا   ”فيمـا يتعلـق بالبنـد املعنـون       )٩(  

S/PRST/2009/26 .الفقرة احلادية عشرة ،  

وللحصــول علــى معلومــات أوىف عــن خمتلــف أحكــام قــرارات  
  أدناه.   ١امن، انظر اجلدول الس ذات الصلة بالفصل الث

ــه       ــا، يف تعاملـ ــس عمومـ ــك، دأب الـ ــافة إىل ذلـ إضـ
خالل الفترة املشمولة باالستعراض مـع مسـائل مواضـيعية مـن     
قبيل حتديد األسلحة وعدم االنتشار ونـزع السـالح واألطفـال    
والـــرتاع املســــلح ومكافحــــة اإلرهــــاب ومحايــــة املــــدنيني يف  

سالم واألمن، علـى اإلقـرار بـدور    الرتاعات املسلحة واملرأة وال
املنظمــات اإلقليميــة، وشــجعها علــى تعزيــز تعاوــا مــع األمــم  
املتحــدة واملؤسســات املاليـــة الدوليــة وعلـــى النظــر يف وضـــع     
وتنفيذ سياسات وأنشطة تتصل بتلك املسائل وعلـى ختصـيص   

ــك األنشــطة     ــدعم تل ــل كــاف ل ــة ومتوي  ويف .)١٠( مــوارد كافي
العديــد مــن القــرارات األخــرى املتصــلة مبســائل مواضــيعية،       
ــة مــراراً أن تراعــي اجلانــب     أهــاب الــس باملنظمــات اإلقليمي
اجلنساين عند اختيـار الوسـطاء وأن تزيـد متثيـل املـرأة يف مجيـع       
مراحــل عمليــات الســالم، وال ســيما يف مراحــل منــع نشــوب   

  .)١١( الرتاعات وتسوية الرتاعات وبناء السالم
__________ 

، انظر “صون السالم واألمن الدوليني”ون فيما يتعلق بالبند املعن  )١٠(  
S/PRST/2008/43     ــد ــق بالبن ــا يتعل ــة عشــرة؛ وفيم ــرة احلادي ، الفق

، S/PRST/2008/6، انظـر  “األطفال والرتاعات املسـلحة ”املعنون 
ــد املعنــون    ــة والعشــرين؛ وفيمــا يتعلــق بالبن ــة ”الفقــرة احلادي محاي

، الفقـرة  S/PRST/2008/18، انظـر  “املدنيني يف الرتاعات املسلحة
؛ وفيمــا يتعلــق ٣٤)، الفقــرة ٢٠٠٩( ١٨٩٤اخلامســة، والقــرار 

األخطار اليت يتعرض هلا السالم واألمـن الـدوليان   ”بالبند املعنون 
ــة ــرار “نتيجـــة لألعمـــال اإلرهابيـ )، ٢٠٠٨( ١٨٢٢، انظـــر القـ

 ١٩٠٤الفقــــرتني الثامنــــة والعاشــــرة مــــن الديباجــــة، والقــــرار  
ــد    )، الفقــرة السادســة مــن ٢٠٠٩( ــق بالبن الديباجــة؛ وفيمــا يتعل

ــون  ــن ”املعنــ ــالم واألمــ ــرأة والســ ــرار  “املــ ــر القــ  ١٨٢٠، انظــ
   .١٤)، الفقرة ٢٠٠٨(

، انظر “صون السالم واألمن الدوليني”فيما يتعلق بالبند املعنون   )١١(  
 S/PRST/2008/36 ــة، و ، الفقــرة S/PRST/2009/8 ، الفقــرة الثامن

، “املـرأة والسـالم واألمـن   ”نـون  التاسعة؛ وفيما يتعلـق بالبنـد املع  
 ١٨٨٨، الفقــــــرة الثالثـــــة، والقــــــرار  S/PRST/2008/39انظـــــر  

  . ١)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٨٩، والقرار ١٦)، الفقرة ٢٠٠٩(
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  ١اجلدول 
    القرارات املتعلقة مبسائل مواضيعية اليت وردت فيها إشارات صرحية أو ضمنية إىل الفصل الثامن من امليثاق

  بيان احلكم  القرار والتاريخ

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

  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٣
يالحظ الس اإلسهام اهلام للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واتمع املدين وغريها من 
أصحاب املصلحة يف التسوية السلمية للمنازعات، وخباصة عن طريق الوساطة، ويشيد ـا  

عـم األمـم املتحـدة جلهـود الوسـاطة      لما تبذله من جهود. والس عاقد العزم على تعزيـز د 
هــذه عــن طريــق حتســني التعــاون، وخباصــة يف أفريقيــا، ويشــجع الــس الشــركاء الثنــائيني   

  واملتعددي األطراف اآلخرين على أن حيذوا حذوه (الفقرة السادسة) 
ويشدد الس على أمهية تسخري الطاقات واإلمكانات والقدرات اليت تتمتع ـا املنظمـات    

قليمية ودون اإلقليمية يف جهود الوساطة، ويرحب بتشجيع النهج اإلقليميـة يف التسـوية   اإل
  السلمية للمنازعات (الفقرة السابعة) 

ويشدد الس على ضرورة كفالة اتساق عمليات الوساطة اليت تقوم ا األمـم املتحـدة أو    
خـرى، مبـا فيهـا املنظمـات     ترعاها، عن طريق حتسني تنسيق اجلهود مع اجلهـات الفاعلـة األ  

  اإلقليمية ودون اإلقليمية، دف تعزيز فعالية اجلهود الدولية (الفقرة العاشرة) 
S/PRST/2009/8  

   ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢١
يشـري الـس إىل املسـامهة املهمـة للـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة واتمـع املــدين           
واجلهات املعنية األخرى يف التسوية السلمية للمنازعات. ويرحب الـس مبـا تبذلـه املنظمـات اإلقليميـة      

ون اإلقليمية من جهود يف سبيل النهوض بدورها يف جمال الوساطة، ويقدر اجلهود اليت يبذهلا األمـني  ود
  (الفقرة السادسة) العام من أجل مواصلة تقدمي املساعدة هلا يف هذا اخلصوص

  تعزيز األمن اجلماعي من خالل تنظيم التسلح واحلد منه بصورة عامة : صون السالم واألمن الدوليني
S/PRST/2008/43  

   ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١٩
يكرر الس التأكيد علـى أن التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف املسـائل املتصـلة         
بصون السـالم واألمـن الـدوليني مبـا يتسـق مـع الفصـل الثـامن مـن امليثـاق ميكـن أن ينـهض بـاألمن              

وينبغــي بالتــايل تعزيــزه باســتمرار. ويشــري يف هــذا الصــدد إىل أمهيــة تعزيــز قــدرات هــذه    اجلمــاعي
املنظمات يف جماالت منع نشوب الرتاعات وإدارة األزمات وحتديد األسلحة ويف دعم الـدول الـيت   

  تتعاىف من آثار الرتاعات وترسي دعائم السالم والتنمية املستدامني (الفقرة التاسعة) 
 ــب ا ــة العامــة       ويهي ــة واألمان ــات اإلقليميــة ودون اإلقليمي ــس بالــدول األعضــاء واملنظم ل

وصناديق األمم املتحدة وبراجمها املختصـة، حسـب االقتضـاء، بـذل املزيـد مـن اجلهـود مـن         
أجل صون التعاون الدويل واإلقليمي وتيسريه وتطويره وتعزيزه يف جماالت حتديد األسـلحة  

ــزع الســالح،   ــات    وعــدم االنتشــار ون ــز االتفاق ــها مواصــلة تنفيــذ وتطــوير وتعزي بطــرق من
  والصكوك ذات الصلة (الفقرة احلادية عشرة)
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  السالم واألمن يف أفريقيا: مسائل عامة     
  )٢٠٠٨( ١٨٠٩القرار 

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦
ــع        ــأن التعــاون م ــدوليني، وإذ يســلّم ب ــذكر مبســؤوليته الرئيســية عــن صــون الســالم واألمــن ال إذ ي

مية ودون اإلقليمية يف املسائل املتصلة بصون السالم واألمن ومبا يتسق مـع الفصـل   املنظمات اإلقلي
  الثامن من ميثاق األمم املتحدة ميكن أن يعزز األمن اجلماعي (الفقرة الثالثة من الديباجة) 

وإذ يرحب بالدور الذي يضطلع به االحتاد األفريقي يف اجلهود املبذولة لتسوية [الرتاعات]  
ارة األفريقية، وإذ يعرب عن دعمه ملبادرات السـالم الـيت يقـوم ـا االحتـاد األفريقـي       يف الق

  واليت جتري عن طريق املنظمات دون اإلقليمية (الفقرة الرابعة من الديباجة) 
وإذ يشدد على ضرورة تعزيز دور األمم املتحدة يف منع نشوب [الرتاعـات] املسـلحة، وإذ    

فعالة بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة، وخباصـة االحتـاد     يؤكد فائدة إقامة شراكات 
األفريقي، من أجل إتاحة إمكانية التصدي يف مرحلة مبكرة للمنازعات واألزمات الناشـئة  
يف أفريقيــا، وإذ يالحــظ مــع االهتمــام يف هــذا الصــدد مقتــرح األمــني العــام الــداعي إىل أن  

ــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليم   ــن    جتــري األم ــة الســالم واألم ــة استعراضــات مشــتركة حلال ي
وملساعي الوساطة، وخصوصا يف أفريقيا اليت يضطلع فيها جبهود وساطة مشـتركة (الفقـرة   

  اخلامسة من الديباجة) 
ــة [للرتاعــات]         ــها لفهــم األســباب اجلذري ــا يؤهل ــة هلــا م ــأن املنظمــات اإلقليمي وإذ يســلم ب

كـن أن يفيـد يف مـا تبذلـه مـن جهـود للتـأثري يف منـع         املسلحة حبكم معرفتـها باملنطقـة ممـا مي   
  نشوب تلك [الرتاعات] أو يف حلها (الفقرة السادسة من الديباجة) 

وإذ يؤكد أمهية مواصلة تعزيز التعاون مع االحتاد األفريقـي للمسـاعدة يف بنـاء قدرتـه علـى       
عـدة منـها التـزام     التصدي للتحديات املشتركة يف جمال األمـن اجلمـاعي يف أفريقيـا، بطـرق    

االحتاد األفريقي بالتصدي لألزمات الناشئة على حنـو سـريع ومالئـم ووضـع اسـتراتيجيات      
  فعالة ملنع نشوب [الرتاعات] وحفظ السالم وبناء السالم (الفقرة السابعة من الديباجة) 

علـى   ٢٠٠٥ وإذ يـذكر بتصـميم رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام          
سيع نطـاق إشـراك املنظمـات اإلقليميـة، علـى النحـو املناسـب، يف أعمـال جملـس األمـن،           تو

وكفالة أن تنظر املنظمات اإلقليمية القادرة على منع نشوب [الرتاعـات] املسـلحة أو علـى    
حفظ السالم يف خيارِ وضع قدرا هذه يف إطار نظام األمم املتحدة للترتيبـات االحتياطيـة   

  من الديباجة)  (الفقرة الثامنة
وإذ يسـلّم بأمهيـة تعزيـز قــدرات املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميــة يف جمـال منـع نشــوب         

[الرتاعات] وإدارة األزمات وتثبيت االستقرار يف مرحلة ما بعد [الـرتاع] (الفقـرة التاسـعة    
  من الديباجة) 
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املتحــدة واالحتــاد   وإذ حيــيط علمــا بالــدروس املســتفادة مــن التعــاون العملــي بــني األمــم            
األفريقــي، وخباصــة يف ســياق االنتقــال مــن البعثــة األفريقيــة يف بورونــدي إىل عمليــة األمــم  
املتحدة يف بوروندي، ومن بعثة االحتاد األفريقي يف السـودان إىل العمليـة املختلطـة لالحتـاد     

  األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (الفقرة العاشرة من الديباجة) 
نوه مبسامهة مكتب األمم املتحدة لالتصال يف أديس أبابـا يف تعزيـز التنسـيق والتعـاون     وإذ ي 

بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، وإذ يقر بضرورة توطيـد عملـه تعزيـزا ألدائـه (الفقـرة      
  احلادية عشرة من الديباجة) 

واملاليـة واللوجسـتية    وإذ يسلم بأن املنظمات اإلقليمية مسـؤولة عـن تـأمني املـوارد البشـرية      
وغريها ملنظماا، بطرق عدة منها احلصول على مسامهات من أعضائها وطلب املسامهات 
من اجلهات املاحنة لتمويل عملياا، وإذ يسـلم بالتحـديات الـيت تعتـرض اسـتخدام األنصـبة       

  اجة) املقررة لألمم املتحدة لتمويل املنظمات اإلقليمية (الفقرة الثانية عشرة من الديب
وإذ يسلم أيضا بأن إحدى العقبات الرئيسية اليت تواجه بعض املنظمات اإلقليمية، وخباصة  

االحتاد األفريقي، يف االضطالع علـى حنـو فعـال بالواليـات املتعلقـة بصـون السـالم واألمـن         
رة اإلقليميني تتمثل يف كفالة توافر موارد ميكن التنبؤ ا وتتسـم باالسـتدامة واملرونـة (الفقـ    

  الثالثة عشرة من الديباجة) 
يعـرب عـن تصـميمه علـى اختـاذ خطـوات فعالـة ملواصـلة تعزيـز العالقـة بـني األمـم املتحـدة               

واملنظمــات اإلقليميــة، وخباصــة االحتــاد األفريقــي، وفقــا للفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم     
  ) ١املتحدة (الفقرة 

قليمية يف التسـوية السـلمية للمنازعـات    يشجع مواصلة مشاركة املنظمات اإلقليمية ودون اإل 
  ) ٢بطرق عدة منها منع نشوب [الرتاعات] وبناء الثقة وبذل جهود الوساطة (الفقرة 

يرحـب بـاجلهود اجلاريــة الـيت يبـذهلا االحتــاد األفريقـي واملنظمـات دون اإلقليميــة مـن أجــل         
يف القـارة، وفقـا    تعزيز قدراا يف جمال حفظ السـالم واالضـطالع بعمليـات حفـظ السـالم     

للفصل الثامن من امليثاق، ومن أجل التنسيق مع األمـم املتحـدة، عـن طريـق جملـس السـالم       
واألمن التابع لالحتاد األفريقي، إضافة إىل اجلهود اجلارية من أجل استحداث نظام لإلنذار 

طيــة املبكــر يشــمل القــارة بأســرها، وبنــاء القــدرة علــى املواجهــة، مــن قبيــل القــوة االحتيا    
األفريقيـة، وتعزيـز القــدرة علـى الوســاطة، بطـرق عـدة منــها فريـق احلكمــاء التـابع لالحتــاد        

  ) ٤األفريقي، ويواصل التشجيع على ذلك (الفقرة 
يرحب بالتطورات األخرية املتعلقة بالتعاون بني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي واالحتـاد       

  ) ٥ويب يف تعزيز قدرات االحتاد األفريقي (الفقرة األورويب، مبا فيها مسامهة االحتاد األور
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يشجع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على تعزيـز وزيـادة التعـاون فيمـا بينـها، وال سـيما            
التعاون بني االحتاد األفريقي ومنظمـة الـدول األمريكيـة وجامعـة الـدول العربيـة ورابطـة أمـم         

يف ذلـك اجلهــود املبذولـة للنــهوض بقـدرات كــل    جنـوب شـرق آســيا واالحتـاد األورويب، مبــا    
  ) ٦منها، يف جمال صون السالم واألمن الدوليني (الفقرة 

يعــرب عــن تصــميمه علــى متــتني تعاونــه مــع األجهــزة املعنيــة التابعــة للمنظمــات اإلقليميــة،   
  ) ٧وخباصة جملس السالم واألمن، وعلى جعل هذا التعاون أكثر فعالية (الفقرة 

ا عن تصميمه على متتني التعاون وتعزيزه بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة،  يعرب أيض 
وال سيما االحتاد األفريقي، يف جماالت منع نشوب الصراعات وحلـها وإدارـا، مبـا يف ذلـك     
بذل املساعي احلميدة ودعم جهود الوساطة واالستخدام الفعال للجزاءات حسب ما يصدر 

من واملساعدة يف االنتخابات واحلضور الوقائي يف امليـدان، والتركيـز   به تكليف من جملس األ
  ) ٨يف حالة أفريقيا على دعم فريق احلكماء، إىل جانب جهات أخرى (الفقرة 

يؤكد ضرورة أن تستند األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة، وخباصـة االحتـاد األفريقـي، يف      
ا إلحـالل السـالم واألمـن إىل قـدرات كـل منـها       اجلهود املشتركة واملنسقة الـيت تضـطلع ـ   

املكملة لبعضها بعضا، مع االستفادة التامـة مـن خرباـا وفقـا للميثـاق واألنظمـة األساسـية        
  ) ٩ذات الصلة اليت تعمل ا املنظمات اإلقليمية (الفقرة 

يز أساسا يشدد على أمهية تنفيذ برنامج العشر سنوات لبناء قدرات االحتاد األفريقي بالترك 
  ) ١٠على السالم واألمن، وخباصة بدء تشغيل القوة االحتياطية األفريقية (الفقرة 

يشجع على زيادة مشاركة فريق دعم حفظ السالم التابع لالحتـاد األفريقـي، بوصـفه جهـة      
تضطلع بالتنسيق، ضمن إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمانة العامة لألمـم املتحـدة،   

ربة الالزمة ونقل الدراية التقنية لتعزيز قـدرة شـعبة عمليـات دعـم السـالم التابعـة       لتقدمي اخل
لالحتــاد األفريقــي مبــا يشــمل ختطــيط البعثــات وإدارــا وإيفــاد مــوظفني مــن إدارة الشــؤون  
السياسية التابعة لألمانة العامة للعمل مع االحتاد األفريقي على تفعيل فريق احلكماء وغـريه  

  ) ١١طة (الفقرة من برامج الوسا
يهيب باألمانة العامة أن تضع، بالتنسيق مع مفوضية االحتاد األفريقي، قائمةً باالحتياجات  

مــن القــدرات وأن تقــدم توصــيات بشــأن الســبل الــيت متكــن االحتــاد األفريقــي مــن مواصــلة  
  ) ١٢تطوير قدراته العسكرية والتقنية واللوجستية واإلدارية (الفقرة 

ثيق التعاون بني األمانة العامة ومفوضية االحتاد األفريقـي، بطـرق عـدة منـها     يشجع على تو 
دعم إيفاد بعثات متابعة منتظمة تضم موظفني من األمانة العامة إىل مقـر االحتـاد األفريقـي    

  ) ١٣بغرض تقدمي مزيد من املساعدة وتبادل اخلربات (الفقرة 
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  ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٨
يكرر جملس األمن تأكيد مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الـدوليني، ويشـري إىل أن   

ة ودون اإلقليميـة يف املسـائل املتصـلة بصـون السـالم واألمـن مبـا        التعاون مع املنظمات اإلقليميـ 
يتسق مع الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة ميكن أن يعزز األمن اجلماعي (الفقرة األوىل) 

ويشري الس إىل قراراته وبياناته السابقة ذات الصلة اليت تشدد علـى أمهيـة إقامـة شـراكات فعالـة       
ة واملنظمـات اإلقليميـة، وال سـيما االحتـاد األفريقـي، وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة          بني األمـم املتحـد  

  واألنظمة األساسية ذات الصلة للمنظمات اإلقليمية، وال سيما االحتاد األفريقي (الفقرة الثانية)
ويرحب الس باجلهود املهمة اليت يواصل االحتاد األفريقي بذهلا لتسوية الرتاعات يف القـارة  

  األفريقية، ويعرب عن دعمه ملبادرات السالم اليت يقوم ا االحتاد األفريقي (الفقرة الثالثة)
) الذي يسلّم فيـه بضـرورة تعزيـز إمكانيـة     ٢٠٠٨( ١٨٠٩ويؤكد الس من جديد قراره  

التنبؤ باملوارد الالزمة لتمويل املنظمات اإلقليمية عندما تضطلع بعمليات حفـظ السـالم يف   
  والية لألمم املتحدة وتعزيز استدامة هذا التمويل ومرونته (الفقرة الرابعة) إطار 

ويدرك الس أن املنظمات اإلقليمية تضطلع مبسؤولية تأمني ما حتتاجـه مـن مـوارد بشـرية      
  ومالية ولوجستية وغريها من املوارد (الفقرة اخلامسة)

األفريقي على حنـو مسـتدام، ويرحـب    يشدد الس على أمهية دعم وحتسني قدرات االحتاد  
بالتطورات اليت طرأت يف اآلونة األخرية على التعاون بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي   

  والشركاء الدوليني، مبا يف ذلك تعزيز قدرات االحتاد األفريقي (الفقرة السادسة)
الحتـاد األفريقـي يف   ويشدد الس على أمهيـة تنفيـذ برنـامج العشـر سـنوات لبنـاء قـدرات ا        

جمايل السالم واألمن، وخباصة تشـغيل القـوة االحتياطيـة األفريقيـة والنظـام القـاري لإلنـذار        
املبكر. ويؤكد الس دعمه للجهود اجلارية من أجل توطيد دعائم البنية األفريقية للسـالم  

بااللتزامــات  واألمــن، ويكــرر دعوتــه اتمــع الــدويل، وخباصــة اجلهــات املاحنــة، إىل الوفــاء  
  (الفقرة العاشرة)  ٢٠٠٥املنوطة ا مبوجب يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 

ويشدد الس على أمهيـة إقامـة عالقـات اسـتراتيجية أكثـر فعاليـة بـني جملـس األمـن التـابع            
عامـة لألمـم   لألمم املتحـدة وجملـس السـالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي وبـني األمانـة ال         

املتحدة ومفوضـية االحتـاد األفريقـي، ويشـجع علـى مواصـلة بـذل جهـود مشـتركة يف هـذا           
االجتاه مع التركيـز علـى املسـائل موضـع االهتمـام املشـترك. ويهيـب جملـس األمـن باألمانـة           
العامة ومفوضية االحتاد األفريقي مواصلة التعاون بشأن املسائل موضع االهتمـام املشـترك،   

ا وضع قائمة بالقدرات العسكرية والتقنية واللوجستية واإلداريـة الـيت حتتـاج إىل    بطرق منه
تطوير ودعم بعثات املتابعة املنتظمة وتبادل اخلـربات وتبـادل املـوظفني، والتعـاون أيضـا يف      

  االني املايل واللوجسيت (الفقرة احلادية عشرة) 
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S/PRST/2009/11  

  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٥
يكرر الس تأكيد مسؤوليته الرئيسية عـن صـون السـالم واألمـن الـدوليني، ويشـري إىل أن       

اإلقليمية، مبا يتسق مع الفصل الثامن من ميثاق األمم  التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون
  املتحدة، ميكن أن يعزز األمن اجلماعي (الفقرة الثانية) 

ويرحــب الــس بــاجلهود املهمــة الــيت يواصــل االحتــاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليميــة   
زيـز حقـوق   بذهلا، مبا يتسق مـع قـرارات الـس ومقرراتـه، مـن أجـل تسـوية الرتاعـات وتع        

  اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون والنظام الدستوري يف أفريقيا (الفقرة الثالثة) 
ويرحب الس أيضاً باملقرر الـذي اختـذه مـؤمتر االحتـاد األفريقـي يف دورتـه العاديـة الثانيـة          

، والــذي أعــرب فيــه االحتــاد ٢٠٠٩شــباط/فرباير  ٣إىل  ١عشــرة، املعقــودة يف الفتــرة مــن 
األفريقي عن قلقـه مـن عـودة االنقالبـات العسـكرية وإدانتـه هلـا والـيت يـرى أـا ال تشـكل            
تراجعاً سياسيا خطريا وانتكاسةً بالغة يف العملية الدميقراطية فحسب، بل قد تشـكل أيضـاً   

  خطراً يهدد السالم واألمن واالستقرار يف القارة (الفقرة الرابعة) 
الوقائيــة الــيت اختــذها االحتــاد األفريقــي واملنظمــات دون   ويرحــب الــس كــذلك بالتــدابري  

  اإلقليمية ملنع تغيري احلكم بشكل غري دستوري (الفقرة اخلامسة) 
S/PRST/2009/26 

  ٢٠٠٩األول/أكتوبر   تشرين ٢٦
يشري جملس األمن إىل قراراته وبيانات رئيسه السابقة املتخذة يف هذا الصدد اليت مت التأكيد 
فيهــا علــى أمهيــة إقامــة شــراكات فعالــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، وخباصــة  

اد األفريقــي، وفقــا مليثــاق األمــم املتحـدة واألنظمــة األساســية ذات الصــلة للمنظمــات  االحتـ 
  اإلقليمية (الفقرة األوىل)

ويكرر الس تأكيد مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني مبوجب امليثـاق، ويشـري    
ملتصـلة بصـون السـالم واألمـن     إىل أن التعاون مع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف املسـائل ا    

  الدوليني مبا يتفق مع الفصل الثامن من امليثاق ميكن أن يعزز األمن اجلماعي (الفقرة الثانية) 
ويرحب الس باجلهود املهمة اليت يواصل االحتـاد األفريقـي بـذهلا وبتعزيـز الـدور الـذي يؤديـه يف         

التابعة لـه، مبـا يتفـق مـع قـرارات ومقـررات       جمال حفظ السالم إىل جانب املنظمات دون اإلقليمية 
  الس، من أجل منع الرتاعات يف القارة األفريقية والوساطة فيها وتسويتها (الفقرة الثالثة) 

) الذي يسلّم فيه بضرورة تعزيـز إمكانيـة التنبـؤ    ٢٠٠٨( ١٨٠٩ويعيد الس تأكيد قراره  
يمية عندما تتوىل حفظ السالم بإذن من األمم باملوارد املالية الالزمة لتمويل املنظمات اإلقل

  املتحدة وباستدامة هذه املوارد واملرونة يف احلصول عليها (الفقرة الرابعة) 
ويكرر الس تأكيد أن املنظمات اإلقليمية مسؤولة عن توفري ما حتتاجه من مـوارد بشـرية    

اؤها والـدعم الـذي تتلقـاه    ومالية ولوجستية بسبل عديدة منها املسامهات اليت يقدمها أعض
من اجلهات املاحنة. ويشيد الس بالدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنـة إىل اهليكـل األفريقـي    

  للسالم واألمن عن طريق آليات حمددة منها مرفق السالم األفريقي (الفقرة اخلامسة) 
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والـذي طلـب    ،(أ)٢٠٠٩آذار/مـارس   ١٨ويشري الس إىل البيان الذي أدىل بـه رئيسـه يف        
فيه إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن السبل العملية لتقـدمي دعـم فعـال لالحتـاد األفريقـي      
ــأذن ــا األمــم املتحــدة يتضــمن تقييمــا مفصــال       عنــدما يضــطلع بعمليــات حلفــظ الســالم ت

ب املعـين بأسـالي  للتوصيات الواردة يف تقرير الفريق التابع لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة     
، وال سيما مـا يتعلـق منـها بالتمويـل وبإنشـاء      (ب)دعم عمليات االحتاد األفريقي حلفظ السالم

فريق مشـترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة. ويالحـظ الـس أن التقريـر املـذكور           
يشكل إسهاما مهماً يف اجلهود اليت تبذل عموما من أجل تعزيز قدرة االحتاد األفريقي على 

  الع بعمليات حفظ السالم (الفقرة السادسة) االضط
ويكــرر الــس تأكيــد أمهيــة إقامــة عالقــة اســتراتيجية أكثــر فعاليــة بــني جملــس األمــن التــابع لألمــم   

املتحدة وجملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي وبني األمانة العامة لألمـم املتحـدة ومفوضـية    
ألمن على مواصـلة تعزيـز التفاعـل والتنسـيق والتشـاور علـى حنـو        االحتاد األفريقي. ويشجع جملس ا

منــتظم بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي بشــأن املســائل موضــع االهتمــام املشــترك. ويالحــظ  
  الس اجلهود اليت تبذهلا حاليا األمانة العامة واملفوضية يف هذا الصدد (الفقرة الثامنة) 

ع، بالتشـاور الوثيـق مـع الشـركاء الـدوليني اآلخـرين، يف تنفيـذ        ويؤكد الس أمهية اإلسرا 
برنامج العشر سنوات املشترك بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي لبنـاء قـدرات االحتـاد         

الــذي يركــز أساســا علــى الســالم واألمــن، وخباصــة تشــغيل القــوة     ٢٠٠٦األفريقــي لعــام 
املبكر. ويدعم الس اجلهود اليت تبـذل حاليـا    االحتياطية األفريقية والنظام القاري لإلنذار

لتوطيد اهليكل األفريقي للسـالم واألمـن، ويكـرر دعوتـه اتمـع الـدويل، وخباصـة اجلهـات         
املاحنة، إىل الوفاء بالتزاماته علـى حنـو مـا أُقـر يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام           

  (الفقرة التاسعة)  ٢٠٠٥
س بأن االحتاد األفريقي، بنشـره عمليـات حفـظ السـالم الـيت يـأذن ـا الـس،         ويسلّم ال 

يساهم يف صون السالم واألمـن الـدوليني مبـا يتسـق مـع أحكـام الفصـل الثـامن مـن امليثـاق           
  (الفقرة العاشرة)

ويالحظ الس ضرورة أن يعزز االحتاد األفريقـي قدرتـه املؤسسـية ليـتمكن مـن التخطـيط        
السالم وإدارا ونشرها بفعاليـة. ويف هـذا الصـدد، يهيـب الـس باالحتـاد        لعمليات حفظ

األفريقي أن يضع خريطة طريق طويلة األجل وشـاملة لبنـاء القـدرات بالتشـاور مـع األمـم       
- ٢٠٠٩املتحدة والشركاء الدوليني اآلخرين، يف سياق وضع خطتـه االسـتراتيجية للفتـرة    

  (الفقرة الثانية عشرة)  ٢٠١٢
ؤكد الس ضرورة أن تنظر األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف الـدروس املسـتفادة مـن        وي 

جمموعيت الدعم اخلفيف والقوي لبعثة االحتاد األفريقي يف السودان وجمموعة الدعم اللوجسيت 
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لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ومن التعاون فيما يتعلق بالعملية املختلطة لالحتاد األفريقي    
واألمم املتحدة يف دارفور ومكتب األمم املتحدة لـدعم بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال،      

  بالتشاور الوثيق مع الشركاء الدوليني اآلخرين (الفقرة الثالثة عشرة)
ويرحب الس باعتزام األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي إنشـاء فرقـة    

بالسالم واألمـن السـتعراض املسـائل االسـتراتيجية والتنفيذيـة العاجلـة       عمل مشتركة معنية 
  والطويلة األجل (الفقرة الرابعة عشرة)

     غرب أفريقياتوطيد السالم يف
S/PRST/2009/20  

  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٠
يته الرئيســية عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني ويــذكِّر بــأن يكـرر الــس تأكيــد مســؤول 

التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يتسق مع الفصل الثامن من ميثاق األمم 
  املتحدة، ميكن أن حيسن األمن اجلماعي (الفقرة الثالثة) 

لـدول غـرب أفريقيـا بـذهلا،      ويرحب الس باجلهود اهلامة اليت تواصل اجلماعة االقتصـادية  
بالتضافر مع االحتاد األفريقي واألمم املتحدة واتمع الدويل بنطاقه األوسع، مبا يتسـق مـع   
قرارات الس ومقرراته، لتسوية الرتاعـات وتعزيـز حقـوق اإلنسـان والدميقراطيـة وسـيادة       

  القانون والنظام الدستوري يف غرب أفريقيا (الفقرة الرابعة)
  بناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع

S/PRST/2008/16  
  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٠

يعيد الس تأكيد دور املنظمات اإلقليمية يف منع نشوب [الرتاعات] وإدارا وحلّها وفقاً 
ضــرورة تعزيــز قــدرة املنظمــات اإلقليميــة علــى  للفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة و 

  مساعدة البلدان على التعايف من [الرتاع] (الفقرة التاسعة)
ويشــجع الــس األمــني العــام، وجلنــة بنــاء الســالم واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والــدول   

األعضــاء علــى النظــر يف كيفيــة دعــم اجلهــود الوطنيــة يف البلــدان املتضــررة لضــمان ســالم    
مستدام بصورة أسرع وأكثر فعالية، مبا يف ذلك يف جمـاالت التنسـيق وقـدرات نشـر اخلـربة      

شــهرا  ١٢املدنيــة والتمويــل. ويــدعو الــس األمــني العــام إىل إســداء املشــورة يف غضــون    
ألجهزة األمم املتحدة ذات الصلة بشأن كيفية الدفع قُدماً ذه املسائل علـى أحسـن وجـه    

املتحـدة وكيفيـة القيــام، مـع مراعـاة آراء جلنــة بنـاء السـالم، بتنســيق       داخـل منظومـة األمــم   
ــة       ــة لتلبي ــأكرب قــدر مــن الفعالي ــة املــوارد واســتخدامها ب ــاء الســالم وتشــجيع تعبئ أنشــطة بن

  االحتياجات امللحة لبناء السالم (الفقرة العاشرة) 
S/PRST/2009/23 

  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٢
يعيد الس تأكيد دور املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف منع الرتاعات وإدارا وحلها 

ن من ميثاق األمم املتحدة، وضرورة تعزيز قدرا علـى بنـاء السـالم بعـد     وفقا للفصل الثام
  انتهاء الرتاع (الفقرة احلادية عشرة) 
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ

  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم    
S/PRST/2009/24  

  ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٥
ستعدة للمسامهة بقـوات وأفـراد شـرطة،    يقر الس بالضرورة امللحة لزيادة عدد البلدان امل

ويرحب باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجل تنسـيق املسـاعدة الثنائيـة املقدمـة هلـا.      
ويؤيد الس اجلهود املبذولة من أجل حتسني التعاون والتنسيق، طوال فترة عمل البعثات، 

اآلخــرين. ويقـر الــس بأولويــة  مـع املنظمــات اإلقليميـة ودون اإلقليميــة املعنيــة والشـركاء    
ــة يف جمــال صــون       ــة ودون اإلقليمي ــدرة االحتــاد األفريقــي ودور املنظمــات اإلقليمي ــز ق تعزي

  السالم واألمن الدوليني وفقاً للفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة (الفقرة السادسة)
  

    .S/PRST/2009/3  (أ)  
      .S/2008/813انظر   (ب)  
املناقشات اليت تناولـت مسـائل مواضـيعية تتصـل       -باء 

  صل الثامن من امليثاق وتطبيقهبتفسري الف
       ــس ــاقش جمل ــرة املشــمولة باالســتعراض، ن خــالل الفت

األمــن أحكــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق يف ســياق مداوالتــه   
املعقودة بشأن املسائل املواضيعية. وكان أهـم هـذه املناقشـات    
ــة        ــن دراســات احلال ــاه يف شــكل مخــس م ــك املعروضــة أدن تل

واضــيع تعزيــز األمــن اجلمــاعي مــن اإلفراديــة، والــيت تناولــت م
ــة      ــه بصــورة عامــة (احلال )، ١خــالل تنظــيم التســلح واحلــد من

)، وكالمهـا  ٢والوساطة والتسوية السلمية للمنازعات (احلالـة  
ــار البنــد املعنــون    ؛ “صــون الســالم واألمــن الــدوليني   ”يف إط

ودور املنظمات اإلقليميـة يف صـون السـالم واألمـن الـدوليني،      
شـــكل خـــاص علـــى عمليـــات حفـــظ الســـالم  مـــع التركيـــز ب

 “السـالم واألمـن يف أفريقيـا   ”اإلقليمية، يف إطار البند املعنـون  
ميـة، يف إطـار البنـد املعنـون     )؛ ودور املنظمـات اإلقلي ٣(احلالة 

)؛ ٤(احلالــة  “بنــاء الســالم يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــرتاع”
تحـدة  وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والشراكة بني األمـم امل 

واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة يف سـياق حفـظ السـالم،     
عمليـات  ”الوساطة، يف إطـار البنـد املعنـون    وكذلك يف سياق 

  ).٥(احلالة  “حفظ السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة

   ١احلالة   
ــن      ــن الـــدوليني: تعزيـــز األمـ صـــون الســـالم واألمـ

اجلمــاعي مــن خــالل تنظــيم التســلّح واحلــد منــه       
  بصورة عامة 

ــتاريكا)       ــة (كوسـ ــدا الرئاسـ ــة أعـ ــة مفاهيميـ يف ورقـ
بشــــأن تعزيــــز األمــــن  ٦٠١٧ملناقشــــة أُجريــــت يف اجللســــة 

صـورة عامـة،   اجلماعي من خـالل تنظـيم التسـلّح واحلـد منـه ب     
ــى التعــاون الفعــال بــني     ارتئــي أن األمــن اجلمــاعي يتوقــف عل
األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، علــى حنــو مــا يؤكــده        
الفصل الثامن من امليثـاق والعديـد مـن قـرارات جملـس األمـن.       
وطُرح اقتراح مفاده أن من الالزم تطوير أوجـه التفاعـل البنـاء    

ظيمــات اإلقليميــة حبيــث تتجــاوز واالســتباقي بــني الــس والتن
جمرد التسـليم بـامليزة النسـبية للمنظمـات اإلقليميـة الـيت جتعلـها        
ــها      ــة للرتاعــات نظــرا لدرايت ــى فهــم األســباب اجلذري ــدر عل أق

  .)١٢(باملنطقة املعنية
__________ 

  )١٢(  S/2008/697.  
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ويف اجللسة املذكورة، أبرز الكثري مـن املـتكلمني دور     
فقد دعـا ممثـل   . )١٣(املنظمات اإلقليمية يف دعم األمن اجلماعي

جنــوب أفريقيــا إىل حتقيــق نظــامٍ لألمــن اجلمــاعي يكــون أكثــر 
فعالية وكفاءة مـن خـالل البنـاء علـى أوجـه التـآزر بـني األمـم         
املتحدة والتنظيمات اإلقليميـة فيمـا يتعلـق بالفصـل الثـامن مـن       

وذهــب ممثــلُ اجلماهرييــة العربيــة    . )١٤(ميثــاق األمــم املتحــدة  
الليبية إىل أن التعاون بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة      
ودون اإلقليميــة ينبغــي تعزيــزه وفقــا ألحكــام الفصــل الثــامن،   

ــك نظــرا  ــن دور أساســي يف جمــال      وذل ــك املنظمــات م ــا لتل مل
الدبلوماسية الوقائية وما لـديها مـن قـدرة علـى فهـم األسـباب       

وأشـار ممثـلُ   . )١٥(احلقيقية للرتاعـات الـيت تنشـب يف منطقـة مـا     
قطر يف كلمته إىل جملس التعاون لدول اخلليج العربية وجامعـة  
الدول العربية واالحتاد األفريقـي، فقـال إن الفصـل الثـامن مـن      
ــة أن تعمــل بنشــاط يف جمــال    امليثــاق يتــيح للمنظمــات اإلقليمي

ع وتنفيــذ نهـج نــزع السـالح املتوازيــة مـع منــهاج األمــم    تشـري 
املتحــــدة يف ذلــــك امليــــدان، وأن تكــــون تنظيمــــات ناجحــــة 
ــن       ــالم واألمـ ــظ السـ ــدة يف حفـ ــم املتحـ ــدور األمـ ــة لـ ومكملـ

وارتأى ممثلُ بنن أن آليـات حفـظ السـالم ومنـع     . )١٦(الدوليني
نشوب الرتاعـات املنشـأة يف بقـاع خمتلفـة مـن العـامل ينبغـي أن        
تصمم لبنـاء هيكـل نظـام األمـن اجلمـاعي املتـوخى يف الفصـل        

يثـاق. وأضـاف أن االحتـاد األفريقـي أحـرز تقـدما       الثامن من امل
__________ 

  )١٣(  S/PV.6017 ١٥ و ١٤(فييــت نــام)؛ والصــفحتان    ٥، الصــفحة 
 ٢١-١٩(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحات    ١٩(إيطاليــا)؛ والصــفحة  

(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصـفحة   ٢٣(كرواتيا)؛ والصفحة 
 ٣، الصـفحة  S/PV.6017 (Resumption 1)(كوسـتاريكا)؛ و   ٢٥

(كولومبيـا)؛   ١٤(إسبانيا)؛ والصفحة  ١٠(نيجرييا)؛ والصفحة 
(مجهوريــــة ترتانيــــا   ٢٢(كنــــدا)؛ والصــــفحة   ٢٠والصــــفحة 

 (بنن). ٢٦(قطر)؛ والصفحة  ٢٣املتحدة)؛ والصفحة 

  )١٤(  S/PV.6017 ١٩، الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

  )١٦(  S/PV.6017 (Resumption 1)٢٣لصفحة ، ا. 

كبريا يف هذا اال، كما أكد أمهية تعزيز التعاون الفعـال بـني   
  .)١٧(الدول خفضاً ملا يتكلفه ضمان السالم واألمن الدوليني

ويف بيان رئاسي تلي يف اجللسة، كرر الس التأكيـد    
ــة يف     ــة ودون اإلقليمي ــع املنظمــات اإلقليمي ــاون م ــى أن التع عل

ا يتسـق مـع   املسائل املتصلة بصون السـالم واألمـن الـدوليني مبـ    
الفصــل الثــامن مــن امليثــاق ميكــن أن ينــهض بــاألمن اجلمــاعي   
وينبغــي بالتــايل تعزيــزه باســتمرار. وأكــد أمهيــة تعزيــز قــدرات  
ــات وإدارة     ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــاالت منـ ــات يف جمـ ــذه املنظمـ هـ
األزمــات وحتديــد األســلحة ويف دعــم الــدول الــيت تتعــاىف مــن   

ــار الرتاعــات   ــائم الســالم والتن وترســي آث ــة املســتدامني.  دع مي
وأهــاب باملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة بــذلَ املزيــد مــن  
اجلهــود مــن أجــل صــون التعــاون الــدويل واإلقليمــي وتيســريه   
وتطويره وتعزيزه يف جمـاالت حتديـد األسـلحة وعـدم االنتشـار      
ونــزع الســالح، بطــرق منــها مواصــلة تنفيــذ وتطــوير وتعزيــز   

  .)١٨(االتفاقات والصكوك ذات الصلة
   ٢احلالة   
صـون السـالم واألمـن الـدوليني: الوسـاطة وتســوية        

  املنازعات  

نيسـان/أبريل   ٨ذكر األمني العـام، يف تقريـره املـؤرخ     
عن تعزيز الوساطة وأنشطة دعمها، أن األمم املتحـدة   ٢٠٠٩

ال حتتكر الوساطة، وأبرز أن الفصلَ الثامن مـن امليثـاق يطلـب    
إىل الدول األعضاء بذل كل جهدها حللّ منازعاا احملليـة عـن   
طريــق التنظيمــات أو الوكــاالت اإلقليميــة قبــل عرضــها علــى   

    ــس ــن ويــدعو ال ــس األم إىل تشــجيع تســوية املنازعــات   جمل
ــة ـــذه الوســـائل   ــظ األمـــني العـــام أيضـــا أن     )١٩(احملليـ والحـ

املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية تقوم بـدور متزايـد الفعاليـة    
__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/PRST/2008/43الفقرتان التاسعة واحلادية عشرة ،. 

  )١٩(  S/2009/189 ٧، الفقرة. 
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يف الوساطة، وتعمل على تطوير قدراا يف هذا اـال. وأشـار   
ــيلة        ــا كوس ــيت جيــري تطبيقه ــاذج الشــراكة ال ــن من ــدد م إىل ع

ــد  ــز الق ــها منــوذج    لتعزي ــة يف جمــال الوســاطة، ومن رات اإلقليمي
ــع      ــق مـ ــراكات أوثـ ــة شـ ــى بإقامـ ــتركة، وأوصـ ــاطة املشـ الوسـ

  .)٢٠(املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
نيســــان/أبريل  ٢١املعقــــودة يف  ٦١٠٨ويف اجللســــة   
، أكد العديد من املتكلمني، يف معرض النظر يف تقريـر  ٢٠٠٩

مات اإلقليميـة مـن دور ومزايـا    ، على ما للمنظ)٢١(األمني العام
نســـبية يف تســـوية الرتاعـــات والوســـاطة، ودعـــوا إىل تعزيـــز      
التنســيق والتعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة       

ــاطة   ــطة الوسـ ــة يف أنشـ ــار مم . )٢٢(ودون اإلقليميـ ــد أشـ ــل فقـ ثـ
ــاق،     ــامن مــن امليث ــة إىل الفصــل الث ــات املتحــدة األمريكي الوالي
وأعــرب عــن رأي مفــاده أن املنظمــات اإلقليميــة هــي جهــات  

__________ 

 (ز). ٦٢و  ٤٩و  ٧املرجع نفسه، الفقرات   )٢٠(  

  )٢١(  S/2009/189. 

  )٢٢(  S/PV.6108 وكيـــل األمـــني العـــام للشـــؤون  ٥و ٤، الصـــفحتان)
(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحتان  ٨و ٧السياســية)؛ والصــفحتان 

(كوســـتاريكا)؛  ١١و ١٠(فييـــت نـــام)؛ والصـــفحتان    ٩ و ٨
(أوغنــــدا)؛  ١٩(النمســــا)؛ والصــــفحة  ١٤-١٢والصــــفحات 

ــات املتحــدة)؛   ١٨حة (الصــني)؛ والصــف  ١٥والصــفحة  (الوالي
ــفحة  ــفحة   ٢١والصـ ــا)؛ والصـ ــو)؛   ٢٢(كرواتيـ ــا فاسـ (بوركينـ
 ٢٦(اليابان)؛ والصـفحة   ٢٥(فرنسا)؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 

ــا)؛ والصـــفحتان  ــيك)؛ والصـــفحة  ٣٠و ٢٩(تركيـ  ٣١(املكسـ
ــفحة  ــفحة  ٣٣(الربازيـــل)؛ والصـ ــدا)؛ والصـ ــر)؛  ٣٤(كنـ (مصـ

 S/PV.6108 (Resumption(البوسـنة واهلرسـك)؛ و   ٣٨الصفحة و

(فنلنــدا)؛  ٤(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة  ٤-٢الصــفحات  ،(1
(مجهوريــة كوريــا)؛    ٨(أوروغــواي)؛ والصــفحة    ٦والصــفحة  

ــة التشــيكية)؛ والصــفحتان    ١٠و ٩والصــفحتان   ١٢(اجلمهوري
ــفحة  ١٣و ــا)؛ والصــ ــفحة  ١٥(نيجرييــ ــرويج)؛ والصــ  ١٧(النــ

(باكســتان)؛  ٢٢حة (الســنغال)؛ والصــف ١٨(قطــر)؛ والصــفحة 
(أذربيجـــــان)؛  ٢٤(إندونيســـــيا)؛ والصـــــفحة  ٢٤والصـــــفحة 
(مجهورية ترتانيا  ٢٨(أرمينيا)؛ والصفحة  ٢٧و ٢٦والصفحتان 

 (السودان). ٣١(بنن)؛ والصفحة  ٣٠املتحدة)؛ والصفحة 

ــاً    ــة خاصــة يف ممارســة الوســاطة، فهــي غالب ــع بأمهي  فاعلــة تتمت
تكون على معرفة أفضل بقضايا مناطقها وقادرة علـى نشـر    ما

ــا بشــكل أســرع   ــل قطــر إىل أن   . )٢٣(مواردهــا فيه وذهــب ممث
ل الرتاعـات اإلقليميـة   تقدمي التنظيمـات اإلقليميـة الـدعم يف حـ    

ينبثق مـن امليثـاق يف فصـله الثـامن، وحـثّ الـس علـى تنفيـذ         
تعهده بتعزيز الدعم املقدم من األمـم املتحـدة جلهـود الوسـاطة     
هذه، خاصة وأن التنظيمـات اإلقليميـة هـي أفضـل مـن يـتفهم       

  .)٢٤(خصوصيات كل منطقة
مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــال ممثـــل النمســـا إن قـــرب       و  

املنظمات اإلقليمية ملنطقة ما وطـول مشـاركتها فيهـا ميكـن يف     
بعض األحيان أن يضرا بفرص الوسـطاء احملـتملني، إذ ال ينظـر    
إلــيهم باعتبــارهم غــري متحيــزين ومــن مث ال تقبلــهم أطــراف       

وأشار ممثلُ جنـوب أفريقيـا إىل أن النتـائج مل تكـن     . )٢٥(الرتاع
دومــاً إجيابيــة يف احلــاالت الــيت ســعى فيهــا الــس إىل التــدخل  
باستباق نتيجة جهود الوسـاطة الـيت يقـوم ـا األمـني العـام أو       
املنظمات اإلقليمية، وأوصى بناًء على ذلك بأن يـدعم الـس   

  .)٢٦(اء وييسرها بدال من أن يعرقلهاجهود الوسط
وذهب ممثل السنغال إىل أن الفصل الثامن من امليثـاق    

حيــدد بوضــوح طرائــق التعــاون بــني جملــس األمــن واملنظمــات   
ــة ــاد الروســي أن اللجــوء إىل     . )٢٧(اإلقليمي ــل االحت والحــظ ممث

املـادة  ليها يف الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية آليةٌ هامة نص ع
، فذكر أن الفصل الثامن من امليثاق يـبني للـدول األعضـاء    ٣٣

أن األولوية ينبغي أن تعطى لتسوية الرتاعات احملليـة باسـتخدام   
ك الوكاالت والتنظيمات قبل عرضـها علـى الـس. وأكـد     تل

__________ 

  )٢٣(  S/PV.6108 ١٨، الصفحة. 

  )٢٤(  S/PV.6108 (Resumption 1) ١٧، الصفحة. 

  )٢٥(  S/PV.6108 ١٣، الصفحة. 

  )٢٦(  S/PV.6108 (Resumption 1) ٣، الصفحة. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
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أن هناك عددا مـن املنظمـات اإلقليميـة تراكمـت لـديها خـربةٌ       
كبرية يف جمال الوساطة، وأن على األمـم املتحـدة أن تسـتخدم    
ــى      ــاول مســائل الوســاطة عل هــذه اخلــربة يف أنشــطتها وأن تتن

يميـة ودون  أساس مبدأ التقاسم احلكيم للعمل مع اهلياكل اإلقل
وأبرز ممثلُ اجلماهريية العربيـة الليبيـة ضـرورة أال    . )٢٨(اإلقليمية

يهمــل الــس جــذور الرتاعــات وأن يوظــف بفعاليــة األدوات  
وص عليها يف الفصلني السـادس والثـامن مـن امليثـاق قبـل      املنص

ــا،   )٢٩(اللجــوء إىل فصــله الســابع  ــة كوب ــل، أعربــت ممثل . وباملث
متكلمــةً باســم حركــة عــدم االحنيــاز، عــن تفضــيلها اســتخدام  
أحكام الفصلني السادس والثامن على أكمل وجـه يف التسـوية   

  .)٣٠(بعالسلمية للمنازعات بدال من اللجوء إىل الفصل السا
   ــان رئاســي، أشــار ا ــس إىل املســامهة املهمــة  ويف بي ل

ــلمية     ــوية السـ ــة يف التسـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ للمنظمـ
ــة ودون      ــات اإلقليميـ ــه املنظمـ ــا تبذلـ ــب مبـ ــات ورحـ للمنازعـ
ــال    ــبيل النـــهوض بـــدورها يف جمـ ــة مـــن جهـــود يف سـ اإلقليميـ

. وطلــب الــس إىل األمــني العــام أن يعمــل يف     )٣١(الوســاطة
ــاء وامل    ــع الـــدول األعضـ ــراكة مـ ــات اإلقليميـــة ودون  شـ نظمـ

اإلقليمية والشركاء املعنيني اآلخرين بأسلوب منسق ومتكامل 
  .)٣٢(عند التعاون يف إطار عملية للوساطة

   ٣احلالة   
  السالم واألمن يف أفريقيا   

نيسان/أبريل  ٧الحظ األمني العام، يف تقريره املؤرخ  
ــة بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات    ٢٠٠٨ املعـــد عـــن العالقـ

اإلقليميــة، وخاصــة االحتــاد األفريقــي، يف جمــال صــون الســالم  
__________ 

  )٢٨(  S/PV.6108 ٧، الصفحة. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

  )٣٠(  S/PV.6108 (Resumption 1) ١٤، الصفحة. 

  )٣١(  S/PRST/2009/8.الفقرة السادسة ، 

 املرجع نفسه، الفقرة الثامنة.  )٣٢(  

طـار  واألمن الـدوليني، أن أي مسـعى لتعزيـز هـذه العالقـة يف إ     
الفصل الثامن من امليثـاق ينبغـي أن يسـتند إىل تعريـف أوضـح      
ألساس هذا التعاون وعملياته. وأقر بـدور املنظمـات اإلقليميـة    
يف حفــظ الســالم، مث أشــار إىل أن الــس دأب علــى مســاندة  
مبادرات السالم واألمن اإلقليمية، بيد أن ردوده إزاء قـرارات  

كــل حالــة علــى حــدة.   املنظمــات اإلقليميــة تــتم علــى أســاس 
ــظ        ــات حف ــم عملي ــل دع ــن قبي ــام مســائل م ــني الع ــار األم وأث
ــع       ــاون مـ ــامن، والتعـ ــل الثـ ــب الفصـ ــة مبوجـ ــالم اإلقليميـ السـ
املنظمات اإلقليمية يف منع نشوب الرتاعات والوسـاطة. وقـدم   
ــراكة      ــة الشـ ــاول طبيعـ ــا تنـ ــها مـ ــة منـ ــات عمليـ ــا مقترحـ أيضـ

ــات التنســيق والتشــاور؛ وحتســ    ــها؛ وآلي ــاء وهيكل ني األداء لبن
القــدرات مــن أجــل العمليــات اإلقليميــة حلفــظ الســالم ودعــم  

  .)٣٣(السالم
نيســــان/أبريل  ١٦املعقــــودة يف  ٥٨٦٨ويف اجللســــة   
، وخـالل نظـر الـس يف تقريــر األمـني العـام املــذكور      ٢٠٠٨

أعاله، استشهد معظم املـتكلمني صـراحةً بالفصـل الثـامن مـن      
تعـاون مـع املنظمـات اإلقليميــة،    امليثـاق مشـددين علـى أمهيـة ال    

ــوية     ــالم والتسـ ــظ السـ ــات حفـ ــق بعمليـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ وال سـ
ويف هـذا الصـدد، ارتـأى ممثـلُ     السلمية للمنازعات يف أفريقيـا.  

الصني ضرورة قيام عالقة تآزرية بني االحتاد األفريقـي واألمـم   
ــوة الطــرف       ــى أســاس اســتفادة كــل طــرف مــن ق املتحــدة عل

ــر ، وأن تكــون الشــراكة مســتندةً أيضــا إىل إطــار عمــل      اآلخ
ميكن التنبؤ به ويتسم باالسـتدامة واملرونـة. وأعـرب عـن رأي     
ــه، مــع احملافظــة علــى ســلطته، أن      مفــاده أن جملــس األمــن علي
يعطــي األولويــة لــدعم الــدور الرئيســي الــذي يقــوم بــه االحتــاد 

الكامـل  األفريقي يف حل الرتاعات اإلقليمية وعليـه أن يراعـي ب  
ــي   ــاد األفريقـ ــر االحتـ ــات نظـ ــاد  . )٣٤(وجهـ ــل االحتـ ــر ممثـ وذكـ

__________ 

  )٣٣(  S/2008/186 ٧٦-٧١، الفقرات.  
  )٣٤(  S/PV.5868 ١٥، الصفحة. 
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ــاق       ــن امليثـ ــامن مـ ــل الثـ ــث الفصـ ــم حبـ ــن املهـ ــي أن مـ األفريقـ
واالستفادة من كل مـا يتيحـه اسـتفادة مناسـبة، واعتـرب حتديـد       
ــراً    ــوح أمــ ــدة بوضــ ــم املتحــ ــي واألمــ ــاد األفريقــ دوري االحتــ

واقتـرح ممثـل اجلزائـر اعتمـاد تفسـري أكثـر طموحـا        . )٣٥(حيوياً
امن ميكن أن يأخذ الواقـع احمللـي بعـني االعتبـار وأن     للفصل الث

يعطي األفضلية لالستجابات املكيفـة لسـياقات بعينـها، وذلـك     
مع رؤية واضحة للمسؤوليات وأوجـه التكامـل اخلاصـة بكـل     

  .)٣٦(طرف من األطراف
وسـلّمت ممثلــة فرنسـا بــأن الفصـل الثــامن يـنص علــى       

نظمـات اإلقليميـة يف صـون السـالم     الدور الـذي تضـطلع بـه امل   
واألمن الدوليني، إال أا نبهـت إىل أن التعـاون بـني املنظمـتني     
ليس دائما أمرا مـن امليسـور إدارتـه وسـاقت مثـاال علـى ذلـك        
ــم املتحــدة يف       ــي واألم ــة لالحتــاد األفريق ــة املختلط نشــر العملي

. كمــا أقــر )٣٧(دارفــور وأعمــال الوســاطة املشــتركة يف دارفــور
ثــل الواليــات املتحــدة بــأن مــن الســابق ألوانــه احلكــم مبــا إذا مم

كــان التعــاون ناجحــا أم ال، وارتــأى أن النتــائج األوليــة تــدلّ   
ــه يف      ــن تصــبح منوذجــا يحتــذى ب ــة املختلطــة ل علــى أن العملي
أماكن أخرى تعترب مصدر قلق بالنسبة لألمم املتحدة واالحتـاد  

  .)٣٨(األفريقي
وفيما سلط ممثل االحتاد الروسي الضوَء علـى ضـرورة     

تطــوير التعــاون بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي، ذهــب  
املمثل أيضا إىل أن أحكام الفصـل الثـامن تـوفر أساسـا قانونيـا      
راسخا لتنفيذ عمليـات حفـظ السـالم األفريقيـة الـيت يـأذن ـا        

وقــال ممثــل بلجيكــا إن إعطــاء الــسِ . )٣٩(دعمهاالــس أو يــ
__________ 

 .٤٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

  )٣٦(  S/PV.5868 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

  )٣٧(  S/PV.5868 ٢٧، الصفحة. 

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

ــة حلفــظ الســالم مبوجــب الفصــل      ــة إقليمي اإلذنَ بإنشــاء عملي
ــة،      ــة للعملي ــات لصــحة الشــرعية الدولي ــاق إثب ــن امليث ــامن م الث
ولكن ذلك اإلذن ال يعين أن األمـم املتحـدة حتـل حمـل املنظمـة      
اإلقليميــة أو تتحمــل بصــورة تلقائيــة املســؤولية السياســية أو      

وقــال ممثــل مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة . )٤٠(اللوجســتية أو املاليــة
الــذي كــان آنــذاك رئــيس االحتــاد األفريقــي إن األمــم املتحــدة  

إلذنَ للمنظمـات  تضطلع بالوالية الشـاملة الـيت متـنح مبوجبـها ا    
اإلقليميـــــة عنـــــدما يتعلـــــق األمـــــر بالتـــــدخل العســـــكري أو 

  .)٤١(اجلزاءات
وأشار عدد مـن املـتكلمني إىل مسـألة حمدوديـة املتـاح        

لعمليات حفظ السالم اإلقليمية من املـوارد والتمويـل، ودعـوا    
ويف هـذا  . )٤٢(إىل تقدمي املساعدة إليهـا يف جمـال بنـاء القـدرات    

ــذي كــان       ــا املتحــدة، ال ــة ترتاني ــلُ مجهوري ــأى ممث الســياق، ارت
آنذاك رئيس االحتاد األفريقي، أن قواعـد التمويـل املعمـول ـا     
ــظ      ــات حف ــل عملي ــيت ال تســمح بتموي ــم املتحــدة، وال يف األم
السالم اإلقليمية حىت تلك اليت أذن ا الـس، تعرقـل بعثـات    

م وبعثات دعم السالم اإلقليميـة وتـؤثر علـى تلـك     حفظ السال
البعثـــات الـــيت يضـــطلع ـــا االحتـــاد األفريقـــي واجلماعـــات       
ــتقرارها      ــث اســ ــن حيــ ــا مــ ــة يف أفريقيــ ــادية اإلقليميــ االقتصــ

. ويف )٤٤(وأعرب ممثل اجلزائـر عـن رأي مماثـل   . )٤٣(واستدامتها
__________ 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

(مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة)؛ والصـفحة      ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
(مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة)،  ٢٠(الصــني)؛ والصــفحة  ١٦

(إثيوبيـا)؛ والصـفحة    ٣٠(فييت نـام)؛ والصـفحة    ٢٤والصفحة 
(بوتســـوانا)؛  ٣٤(اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة)؛ والصـــفحة  ٣٣

(غابون)؛ والصـفحة   ٦، الصفحة S/PV.5868 (Resumption 1) و
 ١٣(زامبيـا)؛ والصـفحة    ١٢و ١١(سـوازيلند)؛ والصـفحتان    ٩

ــدا)؛ والصــفحة   ١٤(الســنغال)؛ والصــفحة   (مصــر)؛  ١٨(روان
 (غانا). ٣٠والصفحة 

  )٤٣(  S/PV.5868 ٧، الصفحة. 
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الســياق نفســه، اقتــرح الــبعض تغــيري قواعــد التمويــل يف األمــم 
حفـظ السـالم اإلقليميـة الـيت      املتحدة مبـا يتـيح متويـل عمليـات    

  .)٤٥(يأذن ا الس عن طريق األنصبة املقررة
ــدة        ــم املتحـ ــني األمـ ــاون بـ ــز التعـ ــق بتعزيـ ــا يتعلـ وفيمـ

واملنظمات اإلقليمية، اعترب ممثل بلجيكـا أن إجـراء املشـاورات    
، وخاصـة يف املرحلـة األوليـة    املناسبة بني املنظمات أمرا حيويا

وذكـر ممثـلُ   . )٤٦(الختاذ القرار، إذا أريد تفـادي أي سـوء فهـم   
االحتـــاد الروســـي أنـــه مـــن الضـــروري حتســـني ممارســـة تقـــدمي 
اهليئات اإلقليمية لتقـارير منتظمـة إىل جملـس األمـن، وال سـيما      

ــيت  ــا    يف احلــاالت ال ــة هل ــات حفــظ الســالم التابع  تســتمد عملي
  .)٤٧(واليتها من الس

) الـــذي اتخـــذ يف اجللســـة ٢٠٠٨( ١٨٠٩وبـــالقرار   
لـى اختـاذ خطـوات فعالـة     نفسها، أعرب الس عن تصميمه ع

ملواصلة تعزيز العالقة بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة،   
وخباصــة االحتــاد األفريقــي، وفقــا للفصــل الثــامن مــن امليثــاق،    
وشجع مواصلة مشـاركة املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة     
يف التسوية السلمية للمنازعات، ورحب بـاجلهود اجلاريـة الـيت    

ــة مــن أجــل   يبــذهلا اال حتــاد األفريقــي واملنظمــات دون اإلقليمي
تعزيــز قــدراا يف جمــال حفــظ الســالم واالضــطالع بعمليــات   
ــل      ــامن، وواصـ ــل الثـ ــا للفصـ ــارة، وفقـ ــالم يف القـ ــظ السـ حفـ
التشــجيع علــى ذلــك. وســلّم الــس بضــرورة تعزيــز إمكانيــة   

ما التنبؤ باملوارد املالية الالزمة لتمويل املنظمـات اإلقليميـة عنـد   
تضــطلع حبفــظ الســالم يف إطــار واليــة لألمــم املتحــدة وتعزيــز  

__________ 

  )٤٤(  S/PV.5868 (Resumption 1) ٥ و ٤، الصفحتان. 

  )٤٥(  S/PV.5868 ــودان)؛ و ٤٠، الصــــــــفحة  S/PV.5868(الســــــ

(Resumption 1)،  ١٢(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ٥ و ٤الصــفحتان 
 (رواندا). ١٤  (زامبيا)؛ والصفحة

  )٤٦(  S/PV.5868 ٢٨، الصفحة. 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

ــا، ورحــب       ــة يف احلصــول عليه ــوارد واملرون ــذه امل اســتدامة ه
مبقتــرح األمــني العــام الــداعي إىل إنشــاء فريــق مشــترك بــني        
ــان النظــر يف أســاليب      ــم املتحــدة إلمع ــي واألم االحتــاد األفريق

ــات حفــظ الســالم هــذه، مبــا    ــدعم إىل عملي ــك  تقــدمي ال يف ذل
  .)٤٨(توفري التمويل واملعدات والدعم اللوجسيت لبدء تشغيلها

آذار/مــــارس   ١٨املعقــــودة يف   ٦٠٩٢ويف اجللســــة    
ــدعم إىل    ٢٠٠٩ ــدمي ال ــق تق ، واصــل املتكلمــون مناقشــة طرائ

عمليات االحتاد األفريقي حلفظ السالم املنشـأة يف إطـار واليـة    
الفريـق املشـترك    صادرة عن األمـم املتحـدة، اسـتنادا إىل تقريـر    

. ويف هــذا الســياق، )٤٩(بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة 
أيد عدة مـتكلمني ضـرورة تعزيـز العالقـات بـني جملـس األمـن        
واملنظمات اإلقليمية، وخباصة االحتـاد األفريقـي، وفقـا للفصـل     

  .)٥٠(الثامن من امليثاق
وشدد عدة متكلمني علـى مسـؤولية الـس الرئيسـية       
ــه بصــالحية     عــن صــ  ــى متتع ــدوليني وعل ــن ال ون الســالم واألم

ــة     ــات تســتتبع مشــاركة املنظمــات اإلقليمي . )٥١(إصــدار تكليف
وتكلّــم ممثــل كوبــا باســم حركــة عــدم االحنيــاز، فــأعرب عــن   
إميان احلركة الراسخ بأن املسؤولية الرئيسية عن صـون السـالم   

__________ 

  .١٦و  ٤و  ٢و  ١الفقرات )، ٢٠٠٨( ١٨٠٩القرار   )٤٨(  
  )٤٩(  S/2008/813. 

  )٥٠(  S/PV.6092 ــفحتان ــي)؛   ١٣و ١٢، الصــــــ ــاد الروســــــ (االحتــــــ
ــدا)؛ والصــــفحة  ١٥و ١٤والصــــفحتان  ــان)؛  ٢٤(أوغنــ (اليابــ

(الربازيــل)؛  ٣٧(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٣١والصــفحة 
(اجلمهوريـــــة  ٢، الصــــفحة  S/PV.6092 (Resumption 1) و

(مصــــر)؛  ٩(إيطاليــــا)؛ والصــــفحة  ٨التشــــيكية)؛ والصــــفحة 
 .(بنغالديش) ٢٤جرييا)؛ والصفحة (ني ١٨والصفحة 

  )٥١(  S/PV.6092 (اليابــان)؛  ٢٤(كرواتيــا)؛ والصــفحة  ١٩، الصــفحة
(كوبـا، باسـم    ٣٦(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ٣١والصفحة 

، الصـفحة  S/PV.6092 (Resumption 1)حركة عـدم االحنيـاز)؛ و   
ــفحة   ١٣ ــو)؛ والصــ ــفحة   ١٧(الكونغــ ــرويج)؛ والصــ  ١٨(النــ

 (نيجرييا).
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علــى كاهــل األمــم املتحــدة، وبــأن دور  واألمــن الــدوليني تقــع
التنظيمات اإلقليمية ينبغي أن يتفق متاما مع الفصل الثامن مـن  
امليثاق، وينبغي أال يشكل بأي حال من األحوال بـديال لـدور   
ــادئ     ــذ الكامــل للمب األمــم املتحــدة، أو أن يلتــف حــول التنفي

. )٥٢(التوجيهية املتعلقة بعمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم     
بـنن أنـه يتفـق     وفيما يتعلق بعمليات حفظ السالم، ذكـر ممثـلُ  

إذ يعتربهــا جــا واقعيــا  )٥٣(مــع التقييمــات الــواردة يف التقريــر 
ــن       ــع االحتــاد األفريقــي م ــد م ــذَ مفهــوم التعاق ــيح نب وواعــدا يت
البــاطن للقيــام بعمليــات حفــظ الســالم ويســمح باعتمــاد مبــدأ 
ــاق.       ــامن مــن امليث ــا للفصــل الث ــك، وفق ــة عوضــا عــن ذل التبعي

د اسـتفادة كاملـة مـن قـدرات     وارتـأى أن هـذا النـهج سيسـتفي    
الرد السريع اليت يتمتع ا االحتاد األفريقي ومن ميزتـه النسـبية   

وأعــرب . )٥٤(فيمــا يتعلــق مبعرفــة مــا جيــري علــى أرض الواقــع  
ممثل اليابان عن رأي مفـاده أن مـن الضـروري، عنـد النظـر يف      

السـالم الـيت أنشـأا وقادـا منظمـات إقليميـة       عمليات حفـظ  
بغية حتويلها إىل عمليات حلفـظ السـالم تابعـة لألمـم املتحـدة،      
ــة ذات الصــلة يف      ــات اإلقليمي ــم املتحــدة واملنظم ــدأ األم أن تب

  .)٥٥(مرحلة مبكرة بالتشاور والتنسيق وتبادل املعلومات
ويف بيان رئاسي تلي يف اجللسـة، أشـار الـس إىل أن      

ــات اإلقلي   ــع املنظم ــاون م ــائل   التع ــة يف املس ــة ودون اإلقليمي مي
املتصلة بصون السالم واألمن مبا يتسق مـع الفصـل الثـامن مـن     

. ورحـــب أيضـــا )٥٦(امليثـــاق ميكـــن أن يعـــزز األمـــن اجلمـــاعي
بــاجلهود الــيت يبــذهلا الفريــق املشــترك بــني االحتــاد األفريقــي        

__________ 

  )٥٢(  S/PV.6902 ٣٦، الصفحة. 

  )٥٣(  S/2008/813. 

  )٥٤(  S/PV.6092 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة. 

  )٥٥(  S/PV.6092 ٢٤، الصفحة. 

  )٥٦(  S/PRST/2009/3الفقرتان األوىل والسابعة ،.  

واألمم املتحدة إلعداد تقرير عن طرائق دعم عمليـات االحتـاد   
  حلفظ السالم.األفريقي 
   ٤احلالة   
  بناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع  

 ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٢٠املعقـودة يف   ٥٨٩٥يف اجللسة   
موضوع بناء السـالم يف مرحلـة مـا بعـد انتـهاء الـرتاع،       لتناول 

ــذي      ــى الــدور اهلــام ال ــد مــن املــتكلمني الضــوَء عل ســلّط العدي
ــرتاع،     ــل الـ ــع مراحـ ــة يف مجيـ ــات اإلقليميـ ــه املنظمـ ــطلع بـ تضـ

سيما يف مرحلة بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع، وشـددوا        وال
املتحــدة علــى احلاجــة إىل تعزيــز التعــاون والتنســيق بــني األمــم  

واملنظمات اإلقليمية يف ضوء ما تتمتع بـه تلـك املنظمـات مـن     
فقـال ممثـل فييـت    . )٥٧(ميزة نسبية وفهم فريد ملنطقة كـل منـها  

ــه يف حــني تقــع املســؤولية األساســية عــن حفــظ الســالم     نــام إن
ــى عــ   ــدوليني عل ــك املنظمــات   واألمــن ال ــس األمــن، متتل اتق جمل

اإلقليمية ودون اإلقليميـة ميـزات نسـبية مثـل اخلـربة املطلوبـة يف       
السـياق احملــدد واملعرفـة احملليــة والقــرب اجلغـرايف، وهــي ميــزات    
ــاق أن      ــامن مــن امليث ــا للفصــل الث ــة اســتغالهلا وفق ميكــن يف حال

. )٥٨(تســـهم يف مســـاعدة البلـــدان علـــى التعـــايف مـــن الرتاعـــات
ــل ا ــأبرز   وأشــار ممث ــاق، ف ــامن مــن امليث ــتني إىل الفصــل الث ألرجن

__________ 

  )٥٧(  S/PV.5895 ، ســـــرياليون ٨و ٧الصـــــفحتان)( ٢٤ والصـــــفحة؛ 
ــا ــا فا ٢٦و ٢٥والصــفحتان ؛ )(فرنس ــو(بوركين  والصــفحة؛ )س

 ٣٢ والصــــفحة ؛ )(بنمــــا ٣١ والصــــفحة؛ )(فييــــت نــــام  ٣٠
(اجلماهرييــة  ٣٥ والصــفحة؛ )(إيطاليــا ٣٤ والصــفحة؛ )(الصــني

 ؛)الواليـات املتحـدة األمريكيـة   ( ٣٦والصـفحة  ؛  )العربية الليبيـة 
 باســم، (ســلوفينيا ٩الصــفحة ، S/PV.5895 (Resumption 1) و

ــاد األورويب ــفحة؛ )االحتـ ــا( ١٠ والصـ ــفحتان ؛ )أملانيـ  ١٤والصـ
ــا ١٥ و ــفحة؛ )(غانــ ــيك ١٦ والصــ ــفحة؛ )(املكســ  ٢٤ والصــ

ــريو ــد ٣٢ والصــفحة؛ )(أفغانســتان ٢٦ والصــفحة؛ )(ب ؛ )(تايلن
؛ )(األرجنــتني ٣٩ والصــفحة؛ )(نيجرييــا ٣٥و ٣٤والصــفحتان 

ــفحة ــزي]  ٣٣ والصـ ــنص اإلنكليـ ــن الـ ــا [مـ ــة كوريـ ؛ )(مجهوريـ
 .)ن(بن ٥١)؛ والصفحة صربيا( ٤٢و ٤١والصفحتان 

  )٥٨(  S/PV.5895 ٣٠، الصفحة. 
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احلاجــة إىل تعزيــز قــدرة التنظيمــات اإلقليميــة علــى مســاعدة       
وذكــر . )٥٩(البلــدان يف التعــايف وإعــادة البنــاء بعــد انتــهاء الــرتاع

يت تقــدمها األمــم ممثــل االحتــاد الروســي أن طرائــق املســاعدة الــ  
املتحــدة فيمـــا بعــد الـــرتاع، ســـواء يف شــكل عمليـــات حلفـــظ    
الســالم أو بعثــات سياســية خاصــة أو وجــود لألمــم املتحــدة       
باالشتراك مع أطـراف أخـرى مـن أجـل بنـاء السـالم، جيـب أن        
ــة    ــا للعمــــل بــــني املنظمــــات اإلقليميــ تشــــمل تقســــيما منطقيــ

  .)٦٠(واملؤسسات املالية الدولية والركاء الثنائيني
أن الــدور الــذي تضــطلع بــه  وذهــب ممثــل صــربيا إىل   

املنظمات اإلقليمية يف بناء السالم ينبغـي أال يتعـارض مـع دور    
األمـــم املتحـــدة يف صـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني ومـــع        
مسؤوليتها الرئيسية عن ذلك. وأضاف عـالوة علـى ذلـك أنـه     
ــاك أي شــك يف ضــرورة أن يســتند كــل      ينبغــي أال يكــون هن

ات اإلقليميـة إىل قــرارٍ مــن  نشـاط وأي نشــاط تقـوم بــه املنظمــ  
ــة      ــده إزاء بعث ــك مبوقــف بل ــى ذل جملــس األمــن، مستشــهدا عل
االحتــاد األورويب املعنيــة بســيادة القــانون يف كوســوفو كحالــة   

  .)٦١(ينطبق عليها هذا املبدأ
وأعرب ممثل قطر عن أسـفه ألن الـس ال يـزال غـري       

ــق       ــاق فيمــا يتعل ــامن مــن امليث ــى اســتخدام الفصــل الث ــادر عل ق
ــم املتحــدة واملنظمــ    ــني األم ــاون ب ــة  بالتع ــات اإلقليمي ات واهليئ

ودون اإلقليمية، خاصة لدى اعتمـاد قـرارات الـس. وأكـد،     
يف هذا الصـدد، ضـرورة اعتمـاد مثـل هـذه القـرارات يف إطـار        
الفصل الثـامن مـن امليثـاق لعـدم إغفـال الـدور الـذي ميكـن أن         

  .)٦٢(تقدمه التنظيمات اإلقليمية
__________ 

  )٥٩(  S/PV.5895 (Resumption 1) ٣٩، الصفحة. 

  )٦٠(  S/PV.5895 ٢٦، الصفحة. 

  )٦١(  S/PV.5895 (Resumption 1) ٤٢ و ٤١، الصفحتان .  
  .  ٤٧و  ٤٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  

ويف بيان رئاسي تلي يف اجللسـة، أعـاد الـس تأكيـد       
ــات اإل قليميــة يف منــع نشــوب الرتاعــات وإدارــا     دور املنظم

وحلها وفقا للفصـل الثـامن مـن امليثـاق وضـرورة تعزيـز قـدرة        
ــى التعــايف مــن      ــدان عل ــى مســاعدة البل ــة عل املنظمــات اإلقليمي
ــالم     ــاء السـ ــة بنـ ــام وجلنـ ــني العـ ــس األمـ ــجع الـ ــرتاع. وشـ الـ
واملنظمات الدولية واإلقليمية والدول األعضـاء علـى النظـر يف    

فية دعم اجلهود الوطنية يف البلدان املتضـررة لضـمان سـالم    كي
مستدام بصورة أسـرع وأكثـر فعاليـة، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت       

  .)٦٣(التنسيق وقدرات نشر اخلربة املدنية والتمويل
   ٥احلالة   
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم    

ــة   ــودة يف  ٦٠٧٥يف اجللسـ ــاين/  ٢٣املعقـ ــانون الثـ  كـ
، أعرب ممثل االحتاد الروسـي عـن رأي مفـاده أن    ٢٠٠٩يناير 

التجربــة أثبتــت أن هنــاك مــا يــربر اخنــراط املنظمــات اإلقليميــة  
شــريطة أن تعمــل هــذه املنظمــات وفقــا ملقاصــد   بقــدر أكــرب، 

ومبادئ امليثـاق ومـا دامـت عالقتـها بـاألمم املتحـدة، وخاصـة        
. )٦٤(مبجلس األمن، ختضع ألحكـام الفصـل الثـامن مـن امليثـاق     

وأعرب ممثل اهلند عن تأييـده لزيـادة مـا تقدمـه األمـم املتحـدة       
مــن تعــاون جلهــود حفــظ الســالم، ولكنــه أكــد أن مثــل هــذه   
الربامج جيب أن يتماشى مع الفصـل الثـامن مـن امليثـاق. وأقـر      

التحدي الذي تواجهه املنظمة يف تعزيـز حفـظ السـالم بـدون     ب
إضفاء طابع إقليمي عليه، غري أنه شدد على أن األمـم املتحـدة   
ال جيــوز هلــا أن تــتملص مــن مســؤوليتها مبوجــب امليثــاق عــن    

وشــاطره ممثــل باكســتان . )٦٥(صــون الســالم واألمــن الــدوليني 
الــرأي، فشــدد علــى ضــرورة اســتغالل إمكانــات التعــاون مــع   

بدون االستعاضة ـا   املنظمات اإلقليمية يف إطار امليثاق ولكن
__________ 

  )٦٣(  S/PRST/2008/16 .الفقرتان التاسعة والعاشرة ،  
  )٦٤(  S/PV.6075 ٢٧، الصفحة. 

 .٤٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
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وعــالوة علــى ذلــك، . )٦٦(عــن الــدور الرئيســي لألمــم املتحــدة
ذهب ممثل املغـرب، الـذي تكلّـم باسـم حركـة عـدم االحنيـاز،        
إىل أن املسؤولية الرئيسية عـن صـون السـالم واألمـن الـدوليني      
تقــع علــى عــاتق األمــم املتحــدة وأن الــدور الــذي تقــوم بــه        

ــة، إضــافة إىل اتســاقه مــع أحكــام الفصــل    التنظيمــات  اإلقليمي
الثامن من امليثاق، ينبغي أال يفضي إىل تفتيـت عمليـات األمـم    
ــه عــن دور األمــم     املتحــدة حلفــظ الســالم أو إىل االستعاضــة ب
املتحـــدة أو إجهـــاض التنفيـــذ الكامـــل للمبـــادئ التوجيهيـــة      

  .)٦٧(لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
وســلم ممثــل املكســيك بضــرورة التعــاون بــني الــس     

ــاألمن      ــق بـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ واملنظمـ
اجلماعي، ما دامت املنظمات اإلقليمية متتلك القـدرة القانونيـة   
واملاديـــة املطلوبـــة. وقـــال إن جتربـــة عمليـــات األمـــم املتحـــدة  

أمهيـة عـدم االكتفـاء برؤيـة اسـتراتيجية      للسالم يف أفريقيا تربز 
ــل إن مــن      مشــتركة بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة، ب
الــالزم وضــع اســتراتيجية أوســع نطاقــا تشــمل منــع الرتاعــات   

  .)٦٨(وحفظ السالم والتعمري يف مرحلة ما بعد الرتاع
بوركينا فاسو مبا ملسـامهات املنظمـات دون   وأقر ممثل   

اإلقليميــة واإلقليميــة مــن أمهيــة بالغــة يف جنــاح عمليــات األمــم  
املتحـــدة، إال أنـــه أعـــرب عـــن األســـف ألن بعـــض الرتاعـــات  
ــة تقدميــه     يتطلــب مــن املــوارد مــا ال متلــك التنظيمــات اإلقليمي
بعــد، وهــو مــا يتجلــي بوضــوح يف القــارة األفريقيــة. وقــال إن 

هــو احلــال مــع بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال الــيت  ذلــك 
ــها التصـــدي لتحـــديات الـــرتاع اجلـــاري،    ال ــا تكوينـ يتـــيح هلـ

ــذهلا      ــيت يب ــدويل علــى دعــم اجلهــود ال ولــذلك حــثّ اتمــع ال
االحتــاد األفريقــي يف الصــومال وغــريه مــن البلــدان وتلــك الــيت  

__________ 

 .٤٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

 .٥٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

  .  ٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

ــة   ــة األفريقيـ ــات دون اإلقليميـ ــذهلا املنظمـ ــل  . )٦٩(تبـ ــار ممثـ وأثـ
ــة،      ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي ــار املنظم ــا مســألة افتق كرواتي
وخباصــة االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب  
أفريقيـــا، إىل مـــا حتتاجـــه أنشـــطة حفـــظ الســـالم مـــن األفـــراد 

 جمـال  املؤهلني واملوارد، ودعا إىل التعـاون والـدعم الفعـالني يف   
بناء القدرات إذ إما أمران قـد تكـون هلمـا فوائـد مجـة بعيـدة       

  .)٧٠(املدى
ــظ        ــات حف ــد عملي ــى أن تزاي ــل النمســا عل وشــدد ممث

الســالم وازديــاد تعقــد والياــا جيعــالن التعــاون مــع املنظمــات 
ى اإلقليمية أكثـر أمهيـة مـن أي وقـت مضـى. وارتـأى بنـاًء علـ        

ذلك ضرورة تقدمي الدعم لتكوين اخلربة الفنية وبناء القـدرات  
لدى تلك املنظمات حبيث تتمكن من تأديـة دور أكثـر أمهيـة.    
وأقر املمثـل عـالوة علـى ذلـك مبسـؤولية الـس الرئيسـية عـن         
صـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني، إال أنـــه أضـــاف أن األمـــم  

بوصـفها القـوة   ’’م املتحدة ال بد أن تسعى إىل أداء دور متعاظ
وذلــك ريثمــا تصــبح املنظمــات اإلقليميــة ‘‘ الــيت تســد الفجــوة

ــز       ــا يســاهم أيضــا يف تعزي ــور، مم ــام األم ــويل زم ــى ت ــادرة عل ق
  .)٧١(امللكية اإلقليمية إلدارة األزمات

رف ممثـل  وفيما يتصل جبهـود الوسـاطة اإلقليميـة، اعتـ      
 آب/ ٥املعقــــودة يف   ٦١٧٨جنــــوب أفريقيــــا، يف اجللســــة    

، بالـدور الرائـد الـذي لعبـه االحتـاد األفريقـي       ٢٠٠٩أغسطس 
ــارة     ــات يف القـ ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــرية يف منـ ــنوات األخـ يف السـ
وإدارا وحلها، متشـيا مـع الفصـل الثـامن مـن امليثـاق. ووجـه        

قليميـة، مبـا يف ذلـك    االنتباه إىل شىت اجلهود اإلقليمية ودون اإل
ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدي ومجهوري ــة يف بورون ــك املبذول تل
وكوت ديفـوار، حيـث بـين االحتـاد األفريقـي، رغـم حمدوديـة        

__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

  .  ٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  
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املــوارد املوضــوعة حتــت تصــرفه، كيــف أن عمليــات حفــظ       
السالم تساعد يف التسـوية السياسـية للرتاعـات. وأشـار املمثـل      

املنظمــات اإلقليميــة ودون  إىل الــدور احلاســم الــذي تقــوم بــه  
اإلقليمية يف مبـادرات الوسـاطة الراميـة إىل التصـدي للرتاعـات      
اإلقليمية، ملا هلا مـن مزايـا نسـبية نـابع معظمهـا مـن قرـا مـن         

منطقـة الـرتاع، وسـاق مثـاالً علـى ذلـك الـدور الـذي تضــطلع         
اجلماعـــــة اإلمنائيـــــة للجنـــــوب األفريقـــــي يف زمبـــــابوي   بـــــه

  .)٧٢(ومدغشقر
__________ 

  )٧٢(  S/PV.6178 (Resumption 1) ٢٢و  ٢١، الصفحتان.  
    

  تشجيع جملس األمن التنظيمات اإلقليمية على اختاذ إجراءات -ثانيا 
  ه هلاـــوتائل السلمية أو دعــات بالوســل تسوية املنازعــمن أج

    إىل القيام بذلك
    مالحظة  

ا جملــس يعــرض هــذا القســم احلــاالت الــيت عمــد فيهــ     
مـن امليثـاق، إىل تشـجيع املنظمـات      ٥٢املـادة  األمن، يف إطـار  

اإلقليميـة ودون اإلقليميـة علـى بـذل اجلهـود مـن أجـل تســوية        
ــة بالوســائل الســلم   ــل  املنازعــات احمللي ــذل مث ية أو دعاهــا إىل ب

  س.  هذه اجلهود قبل إحالة املنازعات إىل ال
وقـــد نظّـــم هـــذا القســـم حتـــت عنـــوانني اثـــنني مهـــا:     

القرارات املتعلقة بتشجيع التنظيمات اإلقليمية على تسوية  (أ)
املنازعـــات بالوســـائل الســـلمية أو دعوـــا إىل القيـــام بـــذلك؛  

التنظيمـات اإلقليميـة مـن    املناقشات اليت تناولـت جهـود    (ب)
  أجل تسوية املنازعات بالوسائل السلمية.  

شـجيع التنظيمـات اإلقليميـة    القرارات املتعلقـة بت   - ألف
ــائل الســـلمية أو   علـــى تســـوية املنازعـــات بالوسـ

    دعوا إىل القيام بذلك  
يف الفترة املشمولة باالستعراض، رحـب جملـس األمـن      

ــوية     ــة لتسـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ ــود املنظمـ ــرارا جبهـ مـ
املنازعــات بالوســائل الســلمية وأعــرب عــن دعمــه هلــا، مبــا يف   

اطة وتيســري احلــوار والتفــاوض، وأهــاب    ذلــك جهــود الوســ  
بـــاألطراف أن تشـــارك يف العمليـــة السياســـية الـــيت تقودهــــا      

املنظمات اإلقليمية. وأعرب الس عن دعمه هذا فيمـا يتعلـق   
ــة     ــا، والبوســنة واهلرســك، وتشــاد، ومجهوري ــة يف إريتري باحلال
أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وجورجيـا،    

، وزمبابوي، والسودان، والصومال، وغينيا، وكـوت  وجيبويت
ــة يف      ــار، وباحلال ــا، وميامن ــان، وموريتاني ــا، ولبن ــوار، وكيني ديف
الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني. وأشار الـس يف  
قراراته إىل املنظمـات اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك االحتـاد األفريقـي       

صــادية لــدول ورابطـة أمــم جنــوب شــرق آسـيا واجلماعــة االقت  
ــرب أفريقيـــا واالحتـــاد األورويب وجامعـــة الـــدول العربيـــة       غـ
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب   
األفريقي. وفيما يتعلـق باحلالـة يف دارفـور، علـى سـبيل املثـال،       
دأب الس طوال الفترة املشمولة باالستعراض على اإلعـراب  

ــبري ال  ــل لكـ ــه الكامـ ــاد  عـــن دعمـ ــترك بـــني االحتـ ــطاء املشـ وسـ
األفريقــي واألمــم املتحــدة املعــين بــدارفور الــذي عــين يف عــام   

. وبالنســبة ملســألة عــدم االنتشــار فيمــا يتعلــق منــها )٧٣(٢٠٠٨
ــاد األورويب علـــى    ــران اإلســـالمية، شـــجع االحتـ جبمهوريـــة إيـ
مواصلة االتصاالت مـع احلكومـة إلجيـاد حـلٍّ تفاوضـي (انظـر       

  ).  ٢اجلدول 
__________ 

  )٧٣(  S/PRST/2008/27.الفقرة الرابعة ،  
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ــه       ــس يف قراراتـ ــار الـ ــوص، أشـ ــه اخلصـ ــى وجـ وعلـ
املتخــذة خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض إىل اجلهــود الــيت 
بذهلا االحتـاد األفريقـي حلـل املنازعـات االنتخابيـة يف زمبـابوي       
ــات موضــع      ــاب االنتخاب ــذا الســياق، ويف أعق ــا. ويف ه وكيني

كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٧الـــرتاع الـــيت جـــرت يف كينيـــا يف 
، أشــاد الــس جبهــود االحتــاد األفريقــي وأعــرب عــن    ٢٠٠٧

ــارزة برئاســة     ــة الب ــق الشخصــيات األفريقي دعمــه الكامــل لفري
الســيد كــويف عنــان يف مســاعيه إىل مســاعدة الطــرفني علــى       
التوصـــل إىل تســـوية سياســـية عـــن طريـــق اإلشـــراف علـــى       
ــال     ــيد رايــ ــاكي والســ ــواي كيبــ ــيد مــ املفاوضــــات بــــني الســ

ما يتعلق بزمبابوي وقبـل انعقـاد اجلولـة الثانيـة     وفي .)٧٤(أودينغا
__________ 

  )٧٤(  S/PRST/2008/4 .الفقرة األوىل ،  

الـيت أدت   ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٢٧لالنتخابات الرئاسـية يف  
مقتــل أعــداد كــبرية مــن الناشــطني يف صــفوف املعارضـــة       إىل 

واندالع محلة العنف اليت استهدفت املعارضة السياسية والقيـود  
يهـا تلـك   ف اليت فُرضت عليها، رحب الس باجلهود الدولية مبا

  .)٧٥(ياليت بذلتها اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريق
بيســاو  -وفيمـا يتصــل ببورونـدي وســرياليون وغينيـا      

ــه       ــذي تؤديـ ــام الـ ــدور اهلـ ــس بالـ ــلّم الـ ــاييت، سـ ــا وهـ وليربيـ
املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، مثــل االحتــاد األفريقــي      

جلماعـة االقتصـادية   ومجاعة البلدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة وا   
لدول غرب أفريقيا واحتاد ر مانو، يف مراحل توطيـد السـالم   

  وبناء السالم بعد انتهاء الرتاع.
__________ 

  )٧٥(  S/PRST/2008/23 .الفقرات الثانية والثالثة والرابعة ،  
    

  ٢اجلدول 
القـرارات الـيت أقـر الـس فيهــا بـاجلهود الـيت تبـذهلا املنظمـات اإلقليميــة ودون اإلقليميـة لتسـوية املنازعـات بالوســائل            

    السلمية وشجعها على بذهلا
  بيان احلكم  القرار والتاريخ

  عدم االنتشار    
  )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار 

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣

يشجع املمثل السـامي لالحتـاد األورويب املعـين بالسياسـة اخلارجيـة واألمنيـة املشـتركة علـى         
للجهـود السياسـية والدبلوماسـية     مواصلة االتصاالت مـع مجهوريـة إيـران اإلسـالمية دعمـاً     

ات ذات الصــلة املقدمــة مــن االحتــاد الراميــة إىل إجيــاد حــل تفاوضــي، مبــا يف ذلــك املقترحــ 
الروسي وأملانيا والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة ـدف يئـة الظـروف    

  )١٦املالئمة الستئناف احملادثات (الفقرة 
  السالم واألمن يف أفريقيا

 جيبويت وإريتريا

  

S/PRST/2008/20 

 ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٢

عرضـت تقـدمي   لس جبهود االحتاد األفريقي وجامعة الـدول العربيـة والـدول الـيت     ايرحب 
اصة إريتريا، املشاركة الكاملة يف اجلهـود الراميـة إىل حـل    وخبالطرفني، ب هيباملساعدة، وي

  ) اخلامسةألزمة (الفقرة ا
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٢القرار     
   ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤

إذ يعيد تأكيد قلقه البالغ إزاء عدم وجود أي حوار بني الطرفني وإزاء رفـض إريتريـا حـىت    
ــة أو إقليميــة بــإ        ــأن تقــوم منظمــات دون إقليمي ــدخول يف حــوار أو القبــول ب جراء اآلن ال

اء للجهود اليت اتصاالت ثنائية أو ببذل جهود الوساطة أو التيسري أو االستجابة على حنو بن
  يبذهلا األمني العام (الفقرة اخلامسة من الديباجة) 

ذ تخــ) [امل٢٠٠٩( ١٩٠٧نفســه يف الفقــرة الرابعــة عشــرة مــن ديباجــة القــرار   احلكــميــرد   
  الفصل السابع]  مبوجب

يكــرر اإلعــراب عــن تقــديره للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام واالحتــاد األفريقــي وجامعــة   
لدول العربية من أجل مشاركة الطـرفني، ويشـجعهم علـى تعزيـز اجلهـود املبذولـة يف هـذا        ا

الصـدد، ويشـجع أيضـا املنظمــات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والــدول األعضـاء الـيت ميكنــها        
  ) ٢تقدمي املساعدة حتقيقا هلذا الغرض على القيام بذلك (الفقرة 

  السالم واألمن يف أفريقيا
  كينيا 

  

S/PRST/2008/4  

 ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٦

السـيد املفاوضـات الـيت يشـرف عليهـا      يرحب جملس األمـن بـاإلعالن عـن التقـدم احملـرز يف     
، مبا ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١رايال أودينغا، يف  السيدمواي كيباكي و السيدكويف عنان بني 

يف ذلـك إقـرار جــدول أعمـال وجـدول زمــين للعمـل علــى إـاء األزمـة يف كينيــا علـى إثــر         
ــيت جــرت يف     ــرتاع ال ــات موضــع ال ب . ويرحــ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ٢٧االنتخاب

، ويشــيد ٢٠٠٨كــانون الثاين/ينــاير  ٢١الــس بــالبالغ الصــادر عــن االحتــاد األفريقــي يف 
السيدجون كوفور واألمني العام لألمم املتحدة  السيدجبهود االحتاد األفريقي ورئيس غانا 

دعمه الكامـل لفريـق الشخصـيات األفريقيـة البـارزة بقيـادة        علىمون، ويؤكد  - بان كي 
عــن الــس عــربســاعدة الطــرفني علــى التوصــل إىل تســوية سياســية. ويعنــان يف م الســيد

النتشــار العنــف يف أعقــاب االنتخابــات، ممــا أدى إىل خســائر فادحــة يف األرواح     اســتيائه
  وعواقب وخيمة على املستوى اإلنساين (الفقرة األوىل) 

  السالم واألمن يف أفريقيا 
  موريتانيا 

 

S/PRST/2008/30  
 ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٩

اإلقليمــيني  دعم الشــركاءوبــلــس بالــدور املهــم الــذي اضــطلع بــه االحتــاد األفريقــي  ايقــر 
والدوليني، مبن فيهم األمني العـام لألمـم املتحـدة، عـن طريـق ممثلـه اخلـاص لغـرب أفريقيـا،          

ــت، وي   ــبالســيد ســعيد جني ــ هي ــن أجــل   ب ــدمي املســاعدة م ــادةاجلميع تق ــام  إرســاء إع النظ
  الدستوري يف موريتانيا (الفقرة اخلامسة) 
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ

  السالم واألمن يف أفريقيا    
  زمبابوي 

 

S/PRST/2008/23   
   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣

الـس   لس عن قلقه إزاء تأثري احلالة يف زمبـابوي علـى املنطقـة برمتـها. ويرحـب     ايعرب 
،جهود زعماء اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي فيها مباباجلهود الدولية املبذولة مؤخرا، 

لس بسلطات زمبابوي أن تتعاون بالكامـل مـع مجيـع    اوال سيما الرئيس مبيكي. ويهيب 
ة سـلمي  وسـيلة الراميـة إىل إجيـاد   واجلهود، مبا فيها اجلهود املبذولة عن طريق األمـم املتحـدة   

احلــوار بــني األطــراف، تشــكيل حكومــة شــرعية تعــرب عــن إرادة شــعب     طريــق عــن، تتــيح
  زمبابوي (الفقرة الرابعة)

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

   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٨
ــات الع ايرحــب  ــس بالبيان ــةل ــدويل     لني ــق االتصــال ال ــن فري ــة  لالصــادرة ع ــا واجلماع غيني

ســيما البيــان الصــادر عــن جملــس   الاالقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي، و 
تشـــرين   ١٥ يف عقـــده االجتمـــاع الـــذي   يفاألفريقـــي  الســـالم واألمـــن التـــابع لالحتـــاد   

يفالصــادر عــن اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا   البيــانو (أ)٢٠٠٩األول/أكتــوبر 
. ويرحـب جبهـود الوسـاطة    ٢٠٠٩تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧يف  عقدتـه مؤمتر القمة الذي 

مـن أجـل يئـة بيئـة أكثـر       جهوده ها، مبا فيهاليت يبذهلا رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري
  يف غينيا، ويهيب باتمع الدويل دعم ما يضطلع به يف هذا الصدد (الفقرة الثالثة) أمناً

   السودانتقارير األمني العام عن 
S/PRST/2008/1   

  ٢٠٠٨/يناير الثاين كانون ١١
ونشــر العمليــة  للجميــعية شــاملة إىل تســوية سياســ التوصــلأن  علــىتأكيــد اللــس ايكــرر 

دارفـور. وحيـث    يفالسـالم واالسـتقرار    إحـالل شـرطان أساسـيان إلعـادة     بنجـاح املختلطة 
لــس مجيــع األطــراف، مبــا يف ذلــك اجلماعــات املتمــردة، علــى أن تشــارك مشــاركة تامــة ا

ان يــيد قيــادة املبعــوث اخلــاص لألمــم املتحــدة لــدارفور، الســ باءة يف العمليــة السياســية وبنــ
ســامل أمحــد ســامل، اللــذين  ســيدإلياســون، واملبعــوث اخلــاص لالحتــاد األفريقــي لــدارفور، ال 

لـس عـن اسـتعداده الختـاذ إجـراءات ضـد أي       الـس. ويعـرب   احيظيان بدعم كامل مـن  
أيضـاً العملية املختلطة. ويقر الس  نشرطرف يعوق عملية السالم أو املعونة اإلنسانية أو 

  (الفقرة اخلامسة)  األصول حسباإلجراءات القانونية ب يدالتق بلزوم
S/PRST/2008/27   

  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٦

واملشاركة على حنو تـام وبنـاء    القتالعلى وقف أعمال  املوافقةميع األطراف جبلس ا يهيب
يف العملية السياسية بقيادة كبري الوسطاء املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة املعـين   

نشــر العمليــة املختلطــة  تــام لكفالــةالبــيين باســويل، والتعــاون يالســيد جربيــل  لــدارفورحــديثا 
  واحترام أمنها وحرية حركتها (الفقرة الرابعة) 
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  )٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار    
  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١

ــور، وخباصــة كــبري        ــة السياســية يف دارف ــز ودعــم العملي ــى تعزي إذ يعــرب عــن تصــميمه عل
الوســطاء اجلديــد، وإذ يعــرب عــن اســتيائه لــرفض بعــض اجلماعــات االنضــمام إىل العمليــة  

  السياسية (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة) 
بني االحتاد األفريقي واألمم  باسويل كبري وسطاء مشتركاً يرحب بتعيني السيد جربيل يبيين 

ــه، ويهيــب حبكومــة الســودان واحلركــات      ــدارفور ويعــرب عــن دعمــه الكامــل ل املتحــدة ل
ــة وبنــ    ــدخول يف    املتمــردة أن تشــارك مشــاركة كامل ــها ال ــة الســالم، بســبل من اءة يف عملي

ف، وخباصــة احلركــات حمادثــات يف إطــار وســاطة الســيد باســويل، ويطالــب مجيــع األطــرا   
املتمــردة، بإكمــال اســتعداداا للمحادثــات واالشــتراك فيهــا، ويشــدد أيضــا علــى ضــرورة   
إشراك اتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات النسائية واملنظمـات الـيت تتـوىل النسـاء قيادـا،      

  ) ١٠والفئات اتمعية وشيوخ القبائل (الفقرة 
  ) ٢٠٠٨( ١٨٤١القرار 

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع] 
  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥

رويج لعملية سياسية تعيد السـالم واالسـتقرار إىل دارفـور، وإذ    إذ يكرر من جديد أمهية الت
حيث بشدة األطراف اليت مل توافق بعد على املشاركة يف املفاوضـات علـى أن تقـوم بـذلك     

اءة وأن تتعـاون  فورا وعلى أن تشارك مجيع أطراف الرتاع يف العمليـة مشـاركة كاملـة وبنـ    
ء املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة  مع السيد جربيل يبيين باسويل، كبري الوسطا

  لدارفور (الفقرة الرابعة من الديباجة) 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩١كم نفسه يف الفقرة الرابعة من ديباجة القرار احليرد  

وإذ يثين على كبري الوسطاء املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة واألمني العام لألمـم   
املتحدة وجامعة الدول العربية وزعماء دول املنطقـة ملـا يبذلونـه مـن جهـود مـن أجـل توطيـد         

االســتقرار يف دارفــور، وإذ يكــرر تأكيــد دعمــه الكامــل هلــم، وإذ يتطلــع إىل النشــر  الســالم و
الكامل والسريع للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وإذ يعرب عن 
دعمه القوي للعملية السياسية الـيت جتـري بوسـاطة االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة (الفقـرة         

  الديباجة) الثامنة من 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩١يرد احلكم نفسه يف الفقرة التاسعة من ديباجة القرار  

  ) ٢٠٠٩( ١٨٨١القرار 
  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣٠

  إذ يرحب بالدور اهلام الذي يؤديه االحتاد األفريقي (الفقرة اخلامسة من الديباجة) 

العملية السياسية يف دارفور وجهود كبري الوسطاء  ودعمبتعزيز  القويوإذ يعرب عن التزامه  
وعـن تصـميمه علـى القيـام بـذلك، وإذ       روفلدار املتحدة واألممبني االحتاد األفريقي  املشترك

بعض اموعات يف رفـض االنضـمام إىل العمليـة السـلمية (الفقـرة العاشـرة        استمراريشجب 
  من الديباجة) 
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يؤكد من جديد عدم إمكانية وجـود حـل عسـكري للـرتاع الـدائر يف دارفـور، وأنـه ال بـد              
،لة ونشر العملية املختلطة بنجاحإلعادة إحالل السالم من التوصل إىل تسوية سياسية شام

ويؤكد من جديد دعمه التام للعملية السياسية اليت يقودها االحتاد األفريقي واألمم املتحدة 
يف دارفور ولعمل كبري الوسـطاء املشـترك بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة لـدارفور،         

فيهـا اجلماعـات املتمــردة   السـيد جربيـل يبــيين باسـويل، ويطالـب مجيــع أطـراف الـرتاع، مبــا       
اء يف عمليــة الســالم دون أي شــروط مســبقة، كافــة، باملشــاركة فــورا وبشــكل كامــل وبنــ 

بطــرق منــها املشــاركة يف حمادثــات يف إطــار وســاطة الســيد باســويل بغــرض وضــع الصــيغة  
ويرحب مبا تقوم به قطـر واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة مـن عمـل يف        ،النهائية التفاق إطاري

الصدد وبالدعم الذي تقدمه بلدان أخرى يف املنطقة، ويهيـب بالعمليـة املختلطـة دعـم      هذا
،كبري الوسطاء املشترك وفريق دعم الوساطة املشترك بني االحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة  

ويؤكد على ضرورة إشراك اتمع املدين، مبا يف ذلـك املنظمـات النسـائية واملنظمـات الـيت      
قيادــا واموعــات األهليــة وزعمــاء القبائــل، مــن أجــل إشــاعة بيئــة مؤاتيــة   تتــوىل النســاء 

٨اء ومفتوح (الفقرة للسالم واألمن عرب إجراء حوار بن (  
  املسألة املتعلقة اييت

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٠القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع] 

  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٤

إذ يؤكـــد علـــى دور املنظمـــات اإلقليميـــة يف العمليـــة اجلاريـــة لتحقيـــق االســـتقرار يف هـــاييت  
تحقيــق االســتقرار يف هــاييت مواصــلة العمــل عــن وتعمريهــا، وإذ يهيــب ببعثــة األمــم املتحــدة ل

كثب مع منظمة الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية، وإذ حييط علما بالبيـان املشـترك الـذي    
(الفقـرة الرابعـة عشـرة مـن      (ب)٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٩املعنية اييت يف  ٩× ٢أصدرته آلية 

  الديباجة) 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٢يرد احلكم نفسه يف الفقرة السادسة من ديباجة القرار  

  جبمهورية الكونغو الدميقراطية ةتعلقاملاحلالة 
  )٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار 

   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٧إذ حييط علما باإلعالن اخلتامي ملـؤمتر قمـة نـريويب الـذي نظمـه يف      

٢٠٠٨ بالنيابــة للمــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات   الــرئيس مــواي كيبــاكي، الــرئيس
احلايل لالحتاد األفريقي، وبالبالغ الصادر عن  ايا كيكوييت، الرئيسالكربى، والرئيس جاك

مؤمتر القمة االستثنائي لرؤساء دول وحكومات اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املعقود 
ــا يف   ــوب أفريقيـ ــاندتون، جنـ ــاين/نوفمرب  ٩يف سـ ــرين الثـ ــيني ٢٠٠٨تشـ ، وإذ يرحـــب بتعـ

ني العام ملنطقة البحريات الكـربى، الـرئيس السـابق    ميسرين، مبن فيهم املبعوث اخلاص لألم
لنيجرييا السيد أولوسيغون أوباسـاجنو، والـرئيس السـابق جلمهوريـة ترتانيـا املتحـدة، السـيد        
بنجامني مكابا، وإذ يدعو هذين امليسرين إىل إبقاء جملس األمن على علم بأنشطتهما، وإذ 

توى الرفيع من االلتزام بالتصدي لألزمة يف يشجع بلدان املنطقة على احملافظة على هذا املس
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اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية والعمـل علـى دعـم اجلهـود لتسـوية الـرتاع           
  (الفقرة السادسة من الديباجة)

   احلالة يف البوسنة واهلرسك
  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 

  الفصل السابع] مبوجبخذ املت[
   ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

إذ يشدد على تقديره للممثل السامي ولقائد قوة حتقيق االستقرار املتعددة اجلنسيات (قـوة  
ها ولكـبري املمـثلني العسـكريني وللمـوظفني يف مقـر منظمـة حلـف        االحتاد األورويب) وأفراد

مشال األطلسي يف سراييفو وملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا ولالحتـاد األورويب وملـوظفي    
املنظمـات والوكـاالت الدوليــة األخـرى يف البوســنة واهلرسـك إلســهامام يف تنفيـذ اتفــاق      

  السالم (الفقرة السابعة من الديباجة) 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٥يرد احلكم نفسه يف الفقرة السابعة من ديباجة القرار  

   احلالة يف بوروندي

  ) ٢٠٠٨( ١٨٥٨القرار 
   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢

قليمية من أجل السالم يف بوروندي وبعمليـة التيسـري الـيت تضـطلع ـا      إذ يشيد باملبادرة اإل
جنوب أفريقيا وباالحتاد األفريقي وباملديرية السياسية ملشاركتها املسـتمرة يف دعـم اجلهـود    
الرامية إىل ترسيخ دعائم السالم يف بوروندي من أجـل النـهوض بالتنفيـذ الكامـل لالتفـاق      

- وقعته حكومـة بورونـدي وحـزب حتريـر شـعب اهلوتـو        الشامل لوقف إطالق النار الذي
يف دار السالم، مجهورية ترتانيـا املتحـدة    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٧قوات التحرير الوطنية يف 

  (الفقرة الرابعة من الديباجة) 
يشــجع قــادة املبــادرة اإلقليميــة مــن أجــل الســالم يف بورونــدي واالحتــاد األفريقــي وعمليــة     

ع ا جنـوب أفريقيـا واملديريـة السياسـية وسـائر الشـركاء الـدوليني علـى         التيسري اليت تضطل
كانون األول/ديسمرب  ٤مواصلة بذل اجلهود ملساعدة الطرفني يف تنفيذ اإلعالن الصادر يف 

، وعلى مواصلة العمل بنشاط يف امليدان من أجل رصد العملية وضمان استمرارها ٢٠٠٨
  ) ٤(الفقرة 

  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٢القرار 
   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧

إذ يشيد باملبادرة اإلقليمية من أجل السالم يف بوروندي وبعمليـة التيسـري الـيت تضـطلع ـا      
جنــوب أفريقيــا وبالشــراكة مــن أجــل الســالم يف بورونــدي وباالحتــاد األفريقــي وباملديريــة   

السالم يف بوروندي السياسية ملشاركتها املستمرة يف دعم اجلهود الرامية إىل ترسيخ دعائم 
  (الفقرة الرابعة من الديباجة) 

يقر مبسامهة املبادرة اإلقليمية من أجل السالم يف بوروندي وعملية التيسري اليت تضطلع ـا   
جنوب أفريقيا واملديرية السياسية والشراكة مـن أجـل السـالم يف بورونـدي يف عمليـة بنـاء       

دة املبـادرة اإلقليميـة مـن أجـل السـالم      ، ويشـجع قـا  ٢٠٠٩السالم يف بوروندي حـىت عـام   
واالحتاد األفريقي وغريهـم مـن الشـركاء الـدوليني علـى مواصـلة بـذل جهـودهم يف امليـدان          
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بشــكل ال رجعــة فيــه  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٤ضــمانا لتنفيــذ اإلعــالن الصــادر يف     
  ) ٣ولتوطيد عملية السالم (الفقرة 

  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية
S/PRST/2008/3  

   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٤
يرحــب جملــس األمــن بصــفة خاصــة بــالقرار الــذي اختــذه االحتــاد األفريقــي بتكليــف قائــد     
اجلماهريية العربية الليبية، العقيد معمر القـذايف، ورئـيس مجهوريـة الكونغـو، دنـيس ساسـو       

ل واملبــادرة إىل بــذل جهــود نغيســو، بالتفــاهم مــع األطــراف التشــادية مــن أجــل إــاء القتــا
  دف التوصل إىل حل دائم لألزمة (الفقرة الثالثة) 

 ) ٢٠٠٨( ١٨٣٤القرار 

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤
إذ يكرر اإلعراب عن دعمه الكامل للجهود اليت يبذهلا األمني العام واالحتاد األفريقي، من 
خالل كبري الوسطاء املشترك بني االحتاد األفريقي واألمم املتحـدة لـدارفور، السـيد جربيـل     

لية السالم اليت بدأت باتفاق سالم دارفـور وتثبيـت وقـف إطـالق     يبيين باسويل، إلحياء عم
  النار وتعزيز وجود قوات حفظ السالم يف دارفور (الفقرة السادسة من الديباجة) 

يشجع حكومات السودان وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى علـى ضـمان عـدم اسـتخدام       
ل من أجل تنفيذ اتفـاق داكـار   أراضيها لتقويض سيادة الدول األخرى وعلى التعاون الفعا

وما سبقه من اتفاقات وعلى التعاون مـن أجـل وضـع حـد      ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣املؤرخ 
ألنشطة اجلماعات املسلحة يف املنطقة وحماوالا االستيالء على السلطة بالقوة، ويتطلع إىل 

قات بينهما وفاء السودان وتشاد بالتزامهما بإعادة الصالت الدبلوماسية دف تطبيع العال
لعمليـة داكـار،    على حنو تام، ويرحب بالدور الذي اضطلع به، على وجه التحديد، دعمـاً 

فريق االتصال اإلقليمي وحكومتا اجلماهريية العربية الليبية ومجهوريـة الكونغـو، بوصـفهما    
الوسيطني األفريقيني، واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة، من خـالل مسـؤولني منـهم املمثـل     

  ) ١١اخلاص لألمني العام جلمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وورئيس البعثة (الفقرة 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٦١القرار 

   ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤
إذ يرحب باستئناف العالقات الدبلوماسية مؤخرا بني حكوميت تشاد والسودان، وباجلهود 
اليت بذلتها حكومة اجلماهريية العربية الليبية لتشجيع ذلـك، وإذ يؤكـد أن اسـتمرار حتسـن     

ــني الســودان و   ــات ب ــق الســالم      العالق ــا الوســطى سيســهم يف حتقي تشــاد ومجهوريــة أفريقي
  واالستقرار على املدى الطويل يف املنطقة (الفقرة اخلامسة من الديباجة) 

وإذ يكرر اإلعراب عن دعمه الكامل للجهـود الـيت يبـذهلا األمـني العـام واالحتـاد األفريقـي         
املســلحة يف املنطقــة (الفقــرة  واجلهــات الفاعلــة اإلقليميــة مــن أجــل إجيــاد حلــول للرتاعــات 

  السابعة من الديباجة) 
يشجع حكومات السودان وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى علـى ضـمان عـدم اسـتخدام       

أراضيها لتقويض سيادة الدول األخرى وعلى التعـاون مـة مـن أجـل تنفيـذ اتفـاق داكـار        
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ن مـن أجـل وضـع حـد     وما سبقه من اتفاقات وعلى التعاو ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٣املؤرخ     
ألنشطة اجلماعات املسلحة يف املنطقة وحماوالـا االسـتيالء علـى السـلطة بـالقوة، ويرحـب       

لعمليـة داكـار، فريـق االتصـال املنشـأ       بالدور الذي اضطلع به، على وجـه التحديـد، دعمـاً   
مبوجــب اتفــاق داكــار وحكومتــا اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة ومجهوريــة الكونغــو بوصــفهما 

يطي االحتاد األفريقـي، واالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، مـن خـالل مسـؤولني منـهم          وس
  ) ١٩املمثل اخلاص لألمني العام جلمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ورئيس البعثة (الفقرة 

S/PRST/2009/13  

   ٢٠٠٩أيار/مايو  ٨
، وخباصــة بالكامــلالســودان وتشــاد احتــرام التزامامــا املتبادلــة وتنفيــذها   بلــس ا هيــبي

١٣واتفـاق داكـار املـؤرخ     ٢٠٠٩أيار/مـايو   ٣مبوجب اتفاق الدوحة املـؤرخ   االلتزامات
املنشـأ مبوجـب اتفـاق داكـار      االتصـال اء مع فريق على حنو بن العمل، و٢٠٠٨ر/مارس آذا

ــة وقطــر    ــة الليبي ــة العربي ــه مــن مســاعٍ  فيمــاومــع اجلماهريي ــع    تبذالن ــدة مــن أجــل تطبي محي
عالقاما، والتعاون من أجل وضع حد لألنشطة العابرة للحدود الـيت تقـوم ـا اجلماعـات     

ت الرامية إىل مكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة يف املنطقة، وتعزيز اإلجراءا ،املسلحة
رصــد مشــترك فعــال للحــدود. ويعــرب الــس عــن قلقــه إزاء الــدعم   ب القيــام منــها بطــرق

اخلارجي الذي تتلقاه اجلماعات املسلحة التشادية، حسب ما أفاد به األمني العـام (الفقـرة   
  الثالثة) 

   احلالة يف كوت ديفوار
  )٢٠٠٨( ١٧٩٥القرار 

  الفصل السابع]  مبوجبذ تخامل
   ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥

إذ يعــرب مــرة أخــرى عــن تقــديره لــرئيس اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، بليــز 
على جهوده املتواصلة لتيسـري احلـوار املباشـر    “) امليسر(”كومباوريه، رئيس بوركينا فاسو 

فيما بني اإليفواريني الذي أفضى، بوجه خاص، إىل توقيع اتفاق واغادوغو السياسـي، وإذ  
ود املتواصلة اليت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        يثين على اجله

أفريقيــا يف ســـبيل تعزيـــز الســالم واالســـتقرار يف كـــوت ديفــوار ويشـــجعهما، وإذ يكـــرر    
  اإلعراب عن دعمه الكامل هلما (الفقرة الرابعة من الديباجة) 

االتفاقــــان (”وغو السياســــي يرحـــب باالتفــــاقني الثــــاين والثالــــث املكملــــني التفــــاق واغــــاد  
٢٨اللذين وقعهما الرئيس لوران غباغبو والسيد غييوم سـورو يف واغـادوغو يف   “) التكميليان

  ) ١بتيسري من بليز كومباوريه، رئيس بوركينا فاسو (الفقرة  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب 
لتكميلـيني، ويهيـب   حييط علمـا بتوصـيات االحتـاد األفريقـي يف هـذا الصـدد، ويؤيـد االتفـاقني ا         

بــاألطراف اإليفواريــة أن تنفــذ االتفــاقني التكميلــيني واتفــاق واغــادوغو السياســي تنفيــذا تامــا   
وحبســن نيــة ويف اإلطــار الــزمين املعــدل احملــدد يف االتفــاقني، وهــو مــا ســيتطلب مــن األطــراف    

ه الغايـة  اإليفوارية مضاعفة جهودهـا، ويشـجع اتمـع الـدويل علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم هلـذ         
  ) ٢(الفقرة 
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يــثين علــى امليســر جلهــوده املتواصــلة يف ســبيل دعــم عمليــة الســالم، ويشــجع األطــراف               
اإليفوارية على مواصلة إحراز تقدم ملموس، وخباصة إصدار هويـات السـكان اإليفـواريني    
وتسجيل الناخبني ونزع سالح امليليشيات وحلها وبرنامج نزع السالح والتسريح وإعـادة  

ماج وتوحيد قوات الدفاع واألمن وإعادة هيكلتها وإعادة بسط سلطة الدولة يف مجيع اإلد
  ) ٣أرجاء البلد (الفقرة 

يشري إىل أمهية أحكام اتفاق واغادوغو السياسي واالتفاقني التكميليني، مبا يف ذلك الفقـرة   
لث، وحيث من االتفاق التكميلي الثا ٩و ٨من اتفاق واغادوغو السياسي والفقرتان  ١- ٨

ر مـن أجـل الوسـاطة بشـأن أي صـعوبة      القوى السياسية اإليفوارية على أن حتتكم إىل امليس
  ) ١٢كربى تعترض العملية االنتخابية (الفقرة 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٦من القرار  ١٦يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

يشجع امليسر على مواصلة دعم عملية تسوية األزمة يف كوت ديفوار، ويطلـب إىل عمليـة     
ــوار أن تواصــل تقــدمي املســاعدة إليــه وإىل مم       ــم املتحــدة يف كــوت ديف ثلــه اخلــاص يف  األم

أبيــدجان، الســيد بورميــا بــاديين، يف االضــطالع مبســاعي التيســري، بوســائل منــها مســاعدة     
امليسر، حسب االقتضاء وبناء على طلبـه، يف االضـطالع بـدور التحكـيم املسـند إليـه وفقـا        

مـــن االتفـــاق  ٩و  ٨مــن اتفـــاق واغــادوغو السياســـي والفقــرتني     ١- ٨ألحكــام الفقـــرة  
  ) ١٣(الفقرة  التكميلي الثالث

S/PRST/2008/11  

   ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٩
ز كومباوريه، للجهود املتواصـلة الـيت يبـذهلا    يثين الس على امليسر، رئيس بوركينا فاسو بلي

من أجل دعم عملية السالم يف كوت ديفوار، وخباصـة مـن خـالل آليـات املتابعـة والتشـاور       
املنبثقة من اتفاق واغادوغو السياسي. فقد كان هـذا الـدعم املقـدم لإلجـراءات الـيت اختـذها       

فعالة من املمثل اخلاص لألمني  الرئيس لوران غباغبو ورئيس الوزراء غييوم سورو، مبشاركة
جني، عـامال رئيسـيا للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء      - العام لكوت ديفوار السيد تشوي يونغ 

  (الفقرة الثالثة)  ٢٠٠٨بني مجيع األطراف السياسية بشأن إجراء انتخابات رئاسية يف عام 
  )٢٠٠٨( ١٨٢٦القرار 

  الفصل السابع]  مبوجبخذ املت[
   ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٩

علـى  “) امليسـر (”إذ يعرب مرة أخرى عن تقديره لرئيس بوركينا فاسو بليـز كومباوريـه،   
جهوده املتواصلة لدعم عملية السالم يف كوت ديفوار، وال سيما عن طريق آليـات متابعـة   
اتفـاق واغــادوغو السياسـي، وإذ يــثين علـى اجلهــود املتواصـلة الــيت يبـذهلا االحتــاد األفريقــي      
واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف ســبيل تعزيــز الســالم واالســتقرار يف كــوت   

  ر ويشجعها، وإذ يكرر اإلعراب عن دعمه التام هلما (الفقرة اخلامسة من الديباجة) ديفوا
ــن ديباجــة القــرار        ــرد احلكــم نفســه يف الفقــرة اخلامســة م ١٨٨٠و )٢٠٠٩( ١٨٦٥ يني

)٢٠٠٩  (  
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  )٢٠٠٨( ١٨٢٦القرار     
  الفصل السابع] مبوجبخذ املت[

   ٢٠٠٨يوليه متوز/ ٢٩

يثين على امليسر ملواصلته دعم العملية الرامية إىل تسوية األزمة يف كـوت ديفـوار، ويطلـب إىل    
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أن تواصــل تقــدمي املســاعدة إليــه وإىل ممثلــه اخلــاص يف 

اعدة امليسر، أبيدجان، السيد بورميا باديين، يف االضطالع مبساعي التيسري، بطرق عدة منها مس
مـن   ١- ٨حسب االقتضاء وبناء علـى طلبـه، يف تأديـة دوره التحكيمـي وفقـا ألحكـام الفقـرة        

  ) ١٧من االتفاق التكميلي الثالث (الفقرة  ٩و  ٨اتفاق واغادوغو السياسي والفقرتني 
ــرد احلكــم نفســه يف الفقــرة      مــن القــرار   ٢٣) ويف الفقــرة ٢٠٠٩( ١٨٦٥مــن القــرار   ٢٢ي

٢٠٠٩( ١٨٨٠  (  

S/PRST/2008/42  

   ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٧
يثين الس على امليسر الذي دعا إىل عقد اجتماع لإلطار االستشاري الدائم املنشأ مبوجب اتفاق 

، لكي تـتمكن اجلهـات السياسـية الفاعلـة     ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠واغادوغو السياسي يف 
دي جلميع الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها العملية االنتخابية، وبصـفة خاصـة   اإليفوارية من التص

من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن اإلطار الزمين اجلديد لالنتخابـات. وحيـث الـس مجيـع اجلهـات      
السياسية الفاعلة اإليفوارية على التعاون التام مع امليسـر، بـدعم مـن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام،        

إظهـار تصـميمها السياسـي علـى الوفـاء بااللتزامـات املتعهـد ـا يف إطـار اتفـاق واغــادوغو           وعلـى  
  السياسي ويف إطار آليات متابعته (الفقرة الثانية) 

S/PRST/2009/16  

   ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٩
ــر، ويهيــب باجلهــات السياســية الفاعلــة     يكــرر الــس اإلعــراب عــن دعمــه الكامــل للميسِّ
اإليفواريــة مواصــلة التعــاون الكامــل معــه، وال ســيما يف هــذه املرحلــة احلرجــة مــن عمليــة    

  السالم (الفقرة اخلامسة) 
S/PRST/2009/25  

   ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٩
ــزم         ــار ال ــية واإلط ــادوغو السياس ــة واغ ــل لعملي ــه الكام ــد دعم ــن تأكي ــس األم ين يكــرر جمل

لالنتخابات الذي أقرته مجيع اجلهات الفاعلـة السياسـية اإليفواريـة الرئيسـية مبـا يفضـي إىل       
٢٩إجــراء اجلولــة األوىل مــن انتخابــات رئاســية مفتوحــة حــرة نزيهــة تتســم بالشــفافية يف   

. ويـثين علـى امليسـر، رئـيس بوركينـا فاسـو بليـز كومباوريـه،         ٢٠٠٩تشرين الثـاين/نوفمرب  
  لة لدعم عملية السالم يف كوت ديفوار (الفقرة األوىل) جلهوده املتواص

   S/PRST/2009/33يرد احلكم نفسه يف الفقرة الثانية من البيان الرئاسي   

   احلالة يف جورجيا

  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار 
   ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥

عـة  إذ يؤيد اجلهود املتواصـلة الـيت يبـذهلا األمـني العـام وممثلـه اخلـاص جلورجيـا مبسـاعدة جممو         
أصدقاء األمني العـام املعنيـة جبورجيـا، وكـذلك جهـود االحتـاد الروسـي بصـفته جهـة ميسـرة           
وجهود منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وإذ يشدد على األمهية املتزايدة لالجتماعـات الـيت   
تعقـد يف إطـار آليــة جنيـف بوصـفها منتــدى إلجـراء حـوار سياســي ذي مغـزى، وإذ يرحــب        

  جلورجي واألخبازي التزامهما ذه العملية (الفقرة الرابعة من الديباجة) بتجديد اجلانبني ا
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ

   بيساو  - احلالة يف غينيا     

S/PRST/2009/2  

   ٢٠٠٩آذار/مارس  ٣
لألحــداث األمــني العــام لألمــم  يرحــب الــس يف هــذا الصــدد بالبيانــات الــيت أصــدرها إدانــةً

املتحدة واالحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األورويب وغريهم 
عدة على احلفـاظ علـى النظـام الدسـتوري يف     من أعضاء اتمع الدويل، ويهيب باجلميع املسا

  بيساو، ومواصلة دعم جهود بناء السالم يف البلد (الفقرة الثالثة)  -  غينيا
S/PRST/2009/6  

   ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٩
حييط الس علما بالبالغ اخلتامي لالجتماع السادس والعشرين لس الوساطة واألمن التابع 

عرب فيه عن ضرورة نشر وحدات عسكرية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي أُ
الســلطات، وكــذلك العمليــة   حلمايــة املؤسســات اجلمهوريــة و   ووحــدات للشــرطة ضــماناً  

بيساو. ويف هذا الصدد، يدعو جملس األمن اجلماعة االقتصـادية لـدول    -  االنتخابية يف غينيا
  بيساو (الفقرة الرابعة)  -  غرب أفريقيا إىل العمل بالتنسيق مع حكومة غينيا

بيســاو، - يــايكــرر الــس التأكيــد علــى أمهيــة البعــد اإلقليمــي يف حــل املشــاكل الــيت تواجههــا غين    
ويرحب يف هذا الصدد بدور االحتاد األفريقـي واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا ومجاعـة        

  البلدان الناطقة باللغة الربتغالية واالحتاد األورويب يف عملية بناء السالم (الفقرة العاشرة) 
   S/PRST/2009/29نفسه يف الفقرة التاسعة من البيان الرئاسي  احلكميرد   

  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار 
   ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٦

حيــيط علمــا باملبــادرات الــيت اضــطلعت ــا املنظمــات اإلقليميــة لكفالــة محايــة املؤسســات     
  ) ١٢الوطنية والسلطات (الفقرة 

   احلالة يف ليربيا

  )٢٠٠٨( ١٨٣٦القرار 
  مبوجب الفصل السابع]  املتخذ[

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٩

إذ يعــرب عــن تقــديره للــدعم املتواصــل الــذي يقدمــه اتمــع الــدويل واجلماعــة االقتصــادية 
  واالحتاد األفريقي (الفقرة الثامنة من الديباجة)  لدول غرب أفريقيا

  )٢٠٠٩( ١٨٨٥لتاسعة من ديباجة القرار يرد احلكم نفسه يف الفقرة ا
   احلالة يف ميامنار

S/PRST/2008/13  

   ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢ 
الدور اهلام الذي تواصل بلدان رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا القيـام بـه يف     يرحب الس ب

  دعم بعثة األمم املتحدة للمساعي احلميدة (الفقرة الرابعة) 
   احلالة يف سرياليون

  ) ٢٠٠٨( ١٨٢٩القرار 
   ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٤

إذ يرحب بالدور الذي تضـطلع بـه اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، وإذ يشـجع         
إىل بناء  الدول األعضاء يف احتاد ر مانو واملنظمات األخرى على مواصلة جهودها الرامية

  السالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي (الفقرة العاشرة من الديباجة) 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 676/1419 

 

  بيان احلكم  القرار والتاريخ

  ) ٢٠٠٩( ١٨٨٦ورد احلكم نفسه يف الفقرة العاشرة من ديباجة القرار       

   احلالة يف الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 
  الفصل السابع]  مبوجب املتخذ[

   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

إذ يكرر اإلعراب عن تقديره للجهود اليت يبذهلا اتمع الدويل، وخباصـة االحتـاد األفريقـي    
، مـن أجـل   وجامعة الدول العربية واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واالحتاد األورويب

تعزيز السالم واالستقرار واملصـاحلة يف الصـومال، وإذ يرحـب مبواصـلة مشـاركتها يف هـذا       
  الصدد (الفقرة التاسعة من الديباجة) 

وإذ يشري إىل أن التعاون بني األمم املتحدة واملعنيني بالترتيبات اإلقليمية يف املسائل املتعلقة   
ل اإلقليمـي، جـزء ال يتجـزأ مـن األمـن اجلمـاعي       بصون السالم واألمن، مبا يتناسـب والعمـ  

  كما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة (الفقرة العاشرة من الديباجة) 
  ) ٢٠٠٨( ١٨٣١يرد احلكم نفسه يف الفقرة اخلامسة من ديباجة القرار   

    احلالة يف الشرق األوسط

S/PRST/2008/17  

   ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٢
يهنئ جملس األمن قادة لبنان وشعبه، ويعرب عن ترحيبه وتأييده القوي لالتفاق الـذي مت التوصـل   

حتت رعاية جامعة الـدول العربيـة والـذي يشـكل خطـوة       ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢١إليه يف الدوحة يف 
ألزمـة الراهنـة وعـودة األمـور إىل جمراهـا الطبيعـي يف املؤسسـات الدميقراطيـة         أساسية صـوب حـل ا  

  اللبنانية وإعادة الوحدة واالستقرار بصورة كاملة إىل لبنان (الفقرة األوىل) 
ويشيد الس جبهود جامعة الدول العربية، وخباصة جلنة وزراء اخلارجية، بقيادة أمري دولة   

ثاين، ورئيس الوزراء ووزيـر خارجيـة قطـر الشـيخ محـد بـن        قطر الشيخ محد بن خليفة آل
جاسم بن جرب آل ثاين واألمني العام جلامعة الدول العربية السيد عمـرو موسـى، مـن أجـل     

  مساعدة القادة اللبنانيني على التوصل إىل اتفاق (الفقرة الثانية) 
  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٠القرار 
   ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٨ 

ملموسة حنو حتقيق املصاحلة بـني الفلسـطينيني، دعمـا ألمـور عـدة       يشجع على اختاذ خطوات
منها جهود الوساطة اليت تبـذهلا مصـر وجامعـة الـدول العربيـة، علـى النحـو الـوارد يف القـرار          

) ٢٠٠٨( ١٨٥٠، ومبا يتسق مع قرار جملـس األمـن   ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦املؤرخ 
  )٧وغريه من القرارات ذات الصلة (الفقرة 

  

  ، املرفق األول.  S/2009/541  (أ)  
  ، املرفق.  S/2008/640  (ب)  
  .  املرفق، S/2007/144  (ج)  
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، رحـب  ٢وباإلضافة إىل األحكام الـواردة يف اجلـدول     
الس خالل الفتـرة قيـد النظـر بالـدعم الـذي تقدمـه املنظمـات        
اإلقليمية يف املسائل املتصلة باالنتخابات، مثل تسجيل النـاخبني  

، واملراقبــة )٧٦( يف هــاييت بــدعم مــن منظمــة الــدول األمريكيــة     
ــدعم مــن االحتــاد األورويب ومنظمــة     ــة يف أفغانســتان ب االنتخابي

ــا   ــاون يف أوروب ــن والتع ــذي    ، )٧٧(األم ــايل ال ــتقين وامل ــدعم ال وال
األورويب  القتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتادقدمته اجلماعة ا

  .)٧٨(بيساو إلجراء االنتخابات التشريعية - إىل غينيا
  
ــات     - باء ــود التنظيمــ ــات الــــيت تناولــــت جهــ املناقشــ

اإلقليميــة مــن أجــل تســوية املنازعــات بالوســائل   
    السلمية  

ــاء املــداوالت املتعلقــة  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨يف عــامي    ، أثن
باملنازعـــات االنتخابيـــة يف زمبـــابوي والـــرتاع احلـــدودي بـــني  

ــا، نــاقش املتكلمــون د  ــةجيبــويت وإريتري  ور املنظمــات اإلقليمي
ــة   ــار املترتب علــى  ودون اإلقليميــة يف حــلّ تلــك األزمــات واآلث
علـــى  تـــدخل الـــس، مبـــا يف ذلـــك فـــرض التـــدابري اجلزائيـــة  

  على التوايل).   ٧ و ٦زمبابوي وإريتريا (انظر احلالتني 
  

  ٦احلالة   
  السالم واألمن يف أفريقيا   
    (زمبابوي)  
ــة    ــودة يف  ٥٩٣٣يف اجللســــ متوز/يوليــــــه  ١١املعقــــ
، مل يــتمكن جملــس األمــن مــن اعتمــاد مشــروع القــرار ٢٠٠٨

ؤكــد مــن جديــد دعمــه جلهــود اجلماعــة  الــذي قصــد منــه أن ي
اإلمنائية للجنوب األفريقي واالحتـاد األفريقـي الراميـة إىل إجيـاد     

__________ 

) ، الفقـرة التاسـعة عشـرة مـن الديباجـة،      ٢٠٠٨( ١٨٤٠القرار   )٧٦(  
  شرة من الديباجة.  )، الفقرة الثانية ع٢٠٠٩( ١٨٩٢والقرار 

  )٧٧(  S/PRST/2009/21 .الفقرة األوىل ،  
  )٧٨(  S/PRST/2008/37 .الفقرة الثانية ،  

ــا إرادة شــعب       ــى فيه ــة تتجل ــابوي بطريق ــة يف زمب حــلّ لألزم
زمبــــابوي املعــــرب عنــــها يف االنتخابــــات الــــيت أجريــــت يف  

آذار/مارس، وأن يدعو حكومة زمبابوي إىل التعـاون مـع    ٢٩
ــود.   ــك اجله ــس ســيطالب    تل ــك، كــان ال وباإلضــافة إىل ذل

حكومة زمبابوي، متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثـاق،  
بقبول املساعي احلميدة املقدمة من االحتاد األفريقـي واجلماعـة   
اإلمنائية للجنوب األفريقي واألمني العام، وكان سيفرض علـى  

  .)٧٩(زمبابوي يف الوقت نفسه جزاءات حمددة اهلدف
اجللســة نفســـها، كــان معروضـــا علــى الـــس قـــرار     ويف  

 ٥٤االحتاد األفريقي بشأن زمبابوي الـذي أُحيـل إليـه عمـال باملـادة      
من امليثاق. ويف ذلـك القـرار، أعـرب االحتـاد األفريقـي عـن تقـديره        
للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي، ومليسـر احلـوار بـني األطـراف      

فريقيـا، ثـابو مبيكـي، ورئـيس     الزمبابوية، رئـيس مجهوريـة جنـوب أ   
مفوضية االحتاد األفريقي، السيد جـان بينـغ، علـى العمـل املتواصـل      
ــال       ــم أعم ــرر دع ــية، وق ــراف السياس ــني األط ــق ب ــي إىل التوفي الرام
التيسري اليت تضطلع ا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي وأوصـى   

  .)٨٠(اجلماعة اإلمنائية مبواصلة جهود الوساطة
ء اجللســـة، أشـــاد عـــدد مـــن املـــتكلمني جبهـــود  وأثنـــا  

الوساطة اليت يبذهلا الرئيس مبيكي، وفقـا للواليـة الـيت أسـندا     
إليه اجلماعة اإلمنائية وأيدها االحتاد األفريقـي، مـن أجـل إجيـاد     

ويف هـذا السـياق،   . )٨١(حل للمنازعات االنتخابية يف زمبابوي
اعتــرب ممثــل زمبــابوي أن أيــة مبــادرة أخــرى منفصــلة ســتكون   
ذات نتــــائج عكســــية وســــتؤدي إىل تقــــويض دور اجلماعــــة  

__________ 

  )٧٩(  S/2008/447.  
  )٨٠(  S/2008/452 .املرفق ،  
  )٨١(  S/PV.5933 ، ــة)؛ والصــفحة    ٦الصــفحة ــة الليبي ــة العربي  ٨(اجلماهريي

حتـاد  (اال ١٢(فييـت نـام)؛ والصـفحة     ٩(إندونيسيا)؛ والصـفحة  
(الصــني)؛  ١٦(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٣الروســي)؛ والصــفحة  

(أنغـوال)؛ والصـفحتان    ١٩(بلجيكا)؛ والصـفحة   ١٧والصفحة 
  (مجهورية ترتانيا املتحدة).  ٢١و ٢٠
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ــه       ــرئيس مبيكــي. وأضــاف أن ــي وال ــوب األفريق ــة للجن اإلمنائي
للســـالم يـــرى، علـــى اعتبـــار أن زمبـــابوي ال تشـــكل ديـــدا  

واألمـــن اإلقليمـــيني وذلـــك حســـبما أعـــرب عنـــه الزعمـــاء       
األفريقيون يف مؤمتر قمة جمموعـة الثمانيـة، أن علـى الـس أن     

ــة     “يفســح اــال ” ــن اجلماعــة اإلمنائي جلهــود وســاطة كــلّ م
للجنــوب األفريقــي واالحتــاد األفريقــي، وأعــرب عــن اعتقــاده   

ــأن اعتمــاد مشــروع القــرار ســيكون جتــاهال ملوقــ    ــا ب ف أفريقي
جيــب ... ”وارتــأى ممثـلُ جنــوب أفريقيـا أن الــس   . )٨٢(ذاتـه 
 .)٨٣(لتنفيذ قرار مؤمتر قمة االحتـاد األفريقـي   “يفسح اال أن

وذكر أن مؤمتر قمة االحتاد األفريقي مل يطالب، عنـد نظـره يف   
  .)٨٤(مسألة زمبابوي، بفرض جزاءات على ذلك البلد

ووفقا ملـا ذكـره ممثـل اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، فـإن          
الـيت  ‘‘ ]ميثاقـالـ مـن [  ٥٢املادة يتعارض مع ’’مشروع القرار 

تــنص علــى أن يشــجع الــس االســتكثار مــن احلــل الســلمي    
للمنازعات احمللية بطريق التنظيمات اإلقليميـة. وارتـأى املمثـل    
إضافة إىل ذلك أن فرض اجلزاءات سيقوض اجلهـود األفريقيـة   
اليت تبذل من خـالل اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي مـن       

. وأعــرب متكلمــون )٨٥( زمبــابويأجــل إجيــاد حــلّ لألزمــة يف 
آخرون، منهم ممثل الصـني، عـن آراء مماثلـة ودعـوا إىل إعطـاء      
مزيــد مــن الوقــت للمســاعي احلميــدة الــيت يبــذهلا كــل مــن         

  .)٨٦(اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي واالحتاد األفريقي
ــات املتحــدة أن        ــل الوالي ــك، أكــد ممث ــن ذل ــيض م ــى النق وعل

رار كــان مــن شــأنه أن يســاعد جهــود الوســاطة    مشــروع القــ 
__________ 

  .  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  
  .  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  
  .  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  
  .  ٧و  ٦ان املرجع نفسه، الصفحت  )٨٥(  
(الصـني)؛   ١٦(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

  (مجهورية ترتانيا املتحدة).   ٢١والصفحة 

ــني      ــن متكـ ــد مـ ــها، وأن يزيـ ــة، ال أن يعرقلـ ــة والدوليـ اإلقليميـ
الوســطاء اإلقليمــيني والــدوليني بإعطائــه الســيد موغــايب حــافزا 

  .)٨٧(للتفاوض جبدية
  ٧احلالة   
  السالم واألمن يف أفريقيا   
    (جيبويت وإريتريا)  
ــة     كـــانون األول/ ٢٣املعقـــودة يف  ٦٢٥٤يف اجللسـ
ــالرتا  ٢٠٠٩ديســمرب  ــق ب ــويت  فيمــا يتعل ــني جيب ع احلــدودي ب

ــا، اختــذ جملــس األمــن القــرار    ) الــذي ٢٠٠٩( ١٩٠٧وإريتري
أحاط فيه علما بالقرار الذي اعتمده االحتاد األفريقـي يف قمتـه   
ــاب فيــه       ــة الليبيــة و أه ــودة يف ســرت باجلماهرييــة العربي املعق
بــالس أن يفــرض جــزاءات علــى اجلهــات الفاعلــة األجنبيــة،  

ا علـى السـواء، وخباصـة إريتريـا، الـيت      داخـل املنطقـة وخارجهـ   
تقدم الدعم إىل اجلماعات املسلحة اليت تقوم بأنشـطة لزعزعـة   
االســـتقرار يف الصـــومال وتقـــوض جهـــود الســـالم واملصـــاحلة 
واالستقرار يف املنطقـة. وكـرر الـس يف قـراره اإلعـراب عـن       
قلقه البالغ إزاء رفض إريتريا الدخولَ يف حوار مـع جيبـويت أو   

ولَ إجراِء اتصاالت ثنائيـة أو قيـامِ منظمـات دون إقليميـة أو     قب
إقليمية جبهود وسـاطة أو تيسـري، أو االسـتجابةَ جلهـود األمـني      

ومبوجب القرار نفسه، فـرض الـس تـدابري جزائيـة      .)٨٨(العام
علــى إريتريـــا مشلـــت حظـــر توريــد األســـلحة وحظـــر الســـفر   

  .)٨٩(وجتميد األصول
عدد من املتكلمني جهود الوساطة وأثناء اجللسة، أيد   

واملســـاعي احلميـــدة الـــيت يبـــذهلا االحتـــاد األفريقـــي ملعاجلـــة       
__________ 

  .  ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  
)، الفقرتان اخلامسـة والرابعـة عشـرة مـن     ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار   )٨٨(  

  الديباجة.  
ــرات    )٨٩(   ــه، الفقـ ــع نفسـ ــ١٦-٥املرجـ ــالع علـ ــن . لالطـ ــد مـ ى مزيـ

ــا، انظــر القســم     املعلومــات عــن اجلــزاءات املفروضــة علــى إريتري
  الثالث من اجلزء السابع.  
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. ويف هذا السـياق، أيـد بعـض املـتكلمني اختـاذ القـرار       )٩٠(الرتاع
) وفرض اجلـزاءات اسـتجابةً للقـرار املتخـذ يف     ٢٠٠٩( ١٩٠٧

وأعرب ممثل أوغنـدا عـن رأي،    .)٩١(مؤمتر قمة االحتاد األفريقي
ــويت   ــل جيب ــاه ممث ــاده أن )٩٢(شــاطره إي ــع   ، مف ــس م جتــاوب ال

مناشــدة االحتــاد األفريقــي يشــكل دلــيال واضــحا علــى التعــاون   
القائم بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف اجلهود الرامية إىل 

  .)٩٣(تسوية الرتاعات وصون السالم واألمن يف أفريقيا
__________ 

  )٩٠(  S/PV.6254 ــدا)؛ والصــفحة   ٣، الصــفحة ــام)؛   ٣(أوغن ــت ن (فيي
(الصـني)؛   ٤(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصـفحة   ٤والصفحة 
 ١٠(تركيــا)؛ والصــفحة   ٦(اليابــان)؛ والصــفحة   ٥والصــفحة 

  (الصومال).  
ــه، الصــــفحتان    )٩١(   ــدا)؛ والصــــفحة  ٣و  ٢املرجــــع نفســ  ٥(أوغنــ

 ٧(بوركينـا فاسـو)؛ والصـفحة     ٦(اململكة املتحدة)؛ والصـفحة  
  (جيبويت).  

  .  ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  
  .  ٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  

ــة        ــة العربي ــل اجلماهريي ومــن جانــب آخــر، أعــرب ممث
الليبيــة، الــذي صــوت ضــد القــرار، عــن اعتقــاده أن القــرار        

ــد ٢٠٠٩( ١٩٠٧ ــرعا  ”) اعتمـ ــي ومتسـ ــري واقعـ ــا غـ ، “جـ
يشــكل عقبــة أمــام التوصــل إىل حــل ســلمي يف إطــار املســاعي 

ــام   ــني العـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ ــدة لالحتـ ــل  .)٩٤(احلميـ ورأى ممثـ
الصــني، الــذي امتنــع عــن التصــويت، أن اجلــزاءات املفروضــة   

الدبلوماسـية املبذولـة   على إريتريـا ينبغـي أال حتـل حمـل اجلهـود      
حلل الرتاعات عرب احلوار والتفاوض، وأعرب يف الوقت نفسـه  
عن تقـديره للـدور البنـاء لالحتـاد األفريقـي يف معاجلـة القضـايا        
الســاخنة يف أفريقيــا، مبــا يف ذلــك جهــوده يف الوســاطة وبــذل   

  .)٩٥(املساعي احلميدة بوجه عام
__________ 

  .  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  
  .  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

    
    عمليات حفظ السالم اإلقليمية - ثالثا 

    مالحظة  
يــبني هــذا القســم ممارســات جملــس األمــن فيمــا يتعلــق   

بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية يف جمـال حفـظ السـالم، وهـي     
املمارسات اليت ميكن اعتبارها ذات صـلة جبميـع مـواد الفصـل     

  .  ٥٤إىل  ٥٢املواد الثامن من امليثاق أي 
وقــــد نظــــم القســــم حتــــت عنــــوانني اثــــنني مهــــا:         

ــة؛      (أ) ــالم اإلقليميـ ــظ السـ ــات حفـ ــة بعمليـ ــرارات املتعلقـ القـ
  ظ السالم اإلقليمية.  املناقشات اليت تناولت عمليات حف  (ب)

  
ــرارات املتعل  -ألف  ــالم   القــ ــظ الســ ــات حفــ ــة بعمليــ قــ

    اإلقليمية
     ــس ــأذن الـ ــتعراض، مل يـ ــمولة باالسـ ــرة املشـ يف الفتـ

بعمليات جديدة حلفـظ السـالم تضـطلع ـا منظمـات إقليميـة       

ــة أخــرى،   غــري أنــه جــدد، مبوجــب الفصــل   أو منظمــات دولي
السابع من امليثاق، إذنه املمنوح شامالً اإلذن باسـتخدام القـوة   
إىل عمليــات حفــظ الســالم اإلقليميــة التاليــة: القــوة الدوليــة       
للمســاعدة األمنيــة يف أفغانســتان، الــيت تقودهــا منظمــة حلــف  
ــاد األورويب يف    ــكرية لالحتــ ــة العســ ــي؛ والبعثــ ــال األطلســ مشــ

ــنة واهل ــة االحتــــاد األورويب) والوجــــود    البوســ رســــك (عمليــ
العسكري ملنظمة حلف مشال األطلسي يف البوسنة واهلرسـك؛  
وعملية االحتاد األورويب يف تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     

تشــاد/مجهورية أفريقيــا الوســطى)؛  -(عمليــة االحتــاد األورويب
 وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال. وأعرب الس أيضـا عـن  
تقديره ملسامهات وجهود عمليات حفظ السـالم الـيت تنشـرها    
املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات الدولية؛ وفيما يتعلـق  
بــالقوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة وعمليــة االحتــاد األورويب      
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ــة حلــف مشــال األطلســي وبعثــة االحتــاد األفريقــي يف        ومنظم
ة أن توافيـه بتقـارير   الصـومال، طلـب الـس إىل اهليئـات املعنيـ     

  .)٩٦(عن أنشطتها بشكل منتظم
ــرة املشــمولة باالســتعراض أيضــاً اإلذن      وشــهدت الفت

ببدء عمليات إقليميـة حلفـظ السـالم وتفعيـل تلـك العمليـات،       
عــالوة علــى مناقشــات تناولــت انتقــالَ الســلطة مــن عمليــات   
إقليمية حلفظ السـالم إىل عمليـات حلفـظ السـالم تابعـة لألمـم       

دة أو إىل بعثـــات خمتلطـــة ختضـــع لقيـــادة مشـــتركة بـــني املتحـــ
ويف منظمــة إقليميــة، مثــل االحتــاد األفريقــي، واألمــم املتحــدة.  

رحـب   ،)٩٧(٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١١بيان رئاسي مؤرخ 
الس بانتقال السلطة مـن بعثـة االحتـاد األفريقـي يف السـودان      
ــدة يف    ــم املتحـ ــي واألمـ ــاد األفريقـ ــة لالحتـ ــة املختلطـ إىل العمليـ

عمـال   ٢٠٠٧كانون األول/ديسـمرب   ٣١ دارفور، الذي مت يف
  .)٩٨()٢٠٠٧( ١٧٦٩بالقرار 

ــالقرار     ــس  ٢٠٠٧( ١٧٧٨وعمــالً ب ــذي أذن ال ) ال
فيه بنشـر عمليـة لالحتـاد األورويب يف تشـاد ومجهوريـة أفريقيـا       
الوســطى (عمليــة االحتــاد األورويب)، مبوجــب الفصــل الســابع   

مجهوريــة مــن امليثــاق، بغــرض دعــم بعثــة األمــم املتحــدة يف       
ــاد األورويب يف      ــة االحت ــت عملي ــا الوســطى وتشــاد، قام أفريقي

 ٢٠٠٩آذار/مـارس   ١٥تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف    
بنقل سلطتها إىل عنصر عسكري منشـأ حـديثا يف بعثـة األمـم     

ام، يف تقريره عن بعثة األمـم املتحـدة   وأفاد األمني العاملتحدة. 
، بنجــاح نقــل الســلطة مــن   ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ١٤املــؤرخ 

عمليــة االحتــاد األورويب إىل البعثــة، وهــو مــا جســد اجلهــود       
ــاد األورويب    ــدة واالحتــ ــم املتحــ ــها األمــ ــيت بذلتــ ــة الــ اجلماعيــ

__________ 

  لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر اجلزء العاشر.    )٩٦(  
  )٩٧(  S/PRST/2008/1 .الفقرة الثانية ،  
لالطالع على مزيـد مـن املعلومـات عـن العمليـة املختلطـة، انظـر          )٩٨(  

  اجلزء العاشر. 

وحكومتا البلدين. والحظ األمني العـام أن نشـر عمليـة االحتـاد     
ــا الوســطى كــان أولَ مــرة    األورويب يف تشــاد ومجهوريــة أفريقي

ا تنشـر  ترتيباً عسكرياً انتقالياً ريثمـ ”يوفر فيها االحتاد األورويب 
، وشدد على أن إحلاق جزٍء كبري مـن  “قوة تابعة لألمم املتحدة

قوات العملية ببعثة األمم املتحدة أتاح توطيد استمرارية وجـود  
يف املائــة مــن  ٩٠القــوات حنــو  األمــم املتحــدة إذ شــكلت تلــك

العنصر العسكري للبعثة وهي نسبة توافرت هلا منذ اليوم األول 
مـن وجودهـا، األمـر الـذي عـد أساسـياً لكفالـة انتقـال الســلطة         

  .)٩٩(بسالسة وضمان فعالية قوة األمم املتحدة منذ البداية
وفيمــا يتعلـــق ببعثـــة االحتــاد األفريقـــي يف الصـــومال،     

ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨١٤أعــرب الــس صــراحة، يف القــرار    ) امل
، عن اسـتعداده  )١٠٠(ويف قرارات الحقة ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

إلنشاء عملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة لتحل حمـل بعثـة   
رهنــا بــإحراز تقــدم يف ”ذلــك  االحتــاد األفريقــي وعزمــه علــى 

. ومل يـتم  “العملية السياسية وحتسـن الوضـع األمـين يف امليـدان    
هذا االنتقـال خـالل الفتـرة املشـمولة باالسـتعراض بـل واصـل        
الس جتديـد واليـة بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال، غـري        
أنه قرر أيضا تقدمي الـدعم الـتقين واملـايل واللوجسـيت إىل تلـك      

عثة، مبا يف ذلـك نقـل أصـولٍ إليهـا مـن عمليـة حفـظ سـالم         الب
  .)١٠١(تابعة لألمم املتحدة متت تصفيتها

ــام الــس        ــتعراض، ق ــرة املشــمولة باالس وخــالل الفت
أعــرب عــن تقــديره للجهــود الــيت تبــذهلا عمليــات   بالتــايل: (أ)

 حفظ السالم اإلقليمية يف أدائهـا لوالياـا املختلفـة يف جمـاالت    
ســـبيل املثـــال تنفيـــذ اتفاقـــات الســـالم، واألمـــن،   منـــها علـــى

__________ 

  )٩٩(  S/2009/199 ٥٥و  ٥٤، الفقرتان .  
)، ٢٠٠٨( ١٨٣١، والقـرار  ٨)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار   )١٠٠(

)، الفقـرة  ٢٠٠٩( ١٨٦٣الفقرة العاشرة من الديباجـة، والقـرار   
  ، الفقرة السابعة. S/PRST/2008/33، و ٤

)، ٢٠٠٩( ١٨٦٣، والقـرار  ٩)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار   )١٠١(
  .١٧)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٧٢، والقرار ١٠و  ٨الفقرتان 



ات اإلقليميةمالتنظي - اجلزء الثامن 
 

681/1419 12-07779 

 

وتدريب القطاع األمين، واالنتخابات، ومكافحـة املخـدرات،   
ومكافحة اإلرهاب، ومحايـة املـدنيني؛ (ب) أثـىن علـى البلـدان      
املسامهة بقوات؛ (ج) دعـا إىل مزيـد مـن املسـامهات بـالقوات      

  واملعدات واملوارد األخرى، مبا يف ذلك التمويل.
ــذ   ــمولة    وكـ ــرة املشـ ــالل الفتـ ــس، خـ ــرب الـ لك أعـ

باالســتعراض، عــن تقــديره ودعمــه لعــدد مــن عمليــات حفــظ  
الســالم والعمليــات الشــرطية وعمليــات التــدريب الــيت نشــرا 

ــك       ــني تل ــن ب ــات أخــرى، وكــان م ــة ومنظم منظمــات إقليمي
العمليات بعثة الشـرطة التابعـة لالحتـاد األورويب وبعثـة منظمـة      

للتـدريب يف أفغانسـتان، وبعثـة الشـرطة      حلف مشال األطلسي
التابعــة لالحتــاد األورويب يف البوســنة واهلرســك، وبعثــة االحتــاد 
األورويب املعنيــة بســيادة القــانون يف كوســوفو، وقــوة حفــظ      
الســـالم التابعـــة لرابطـــة الـــدول املســـتقلة يف جورجيـــا (انظـــر  

  ).  ٣اجلدول 
    

  ٣اجلدول 
    القرارات املتعلقة بعمليات حفظ السالم اإلقليمية

  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
  السالم واألمن يف أفريقيا      

  جيبويت/إريتريا
    

ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفــظ الســالم اإلقليميــة: بعثــة االحتــاد  

  األفريقي يف الصومال

  ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

ــاد األفريقــي يف       ــن تقــديره ملســامهة بعثــة االحت ــرب ع إذ يع
الصــومال يف إرســـاء االســـتقرار يف الصـــومال، وإذ يعـــرب  
كـــذلك عـــن تقـــديره الســـتمرار التـــزام حكـــوميت أوغنـــدا  
وبوروندي جتاه البعثة (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة) 

      ير األمني العام عن السودانتقار
ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفــظ الســالم اإلقليميــة: بعثــة االحتــاد  

  األفريقي يف السودان  

S/PRST/2008/1  
   ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١١

يرحب الس بانتقـال السـلطة مـن عمليـة االحتـاد األفريقـي       
حلفــظ الســالم، أي بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الســودان، إىل 
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور  

ــذي مت يف  ــمرب   ٣١الـ ــانون األول/ديسـ ــيد ٢٠٠٧كـ . ويشـ
الـس بالبعثـة ملـا اختذتـه مـن إجـراءات عاجلـة للشـروع يف         

  إعادة السالم واألمن إىل دارفور (الفقرة الثانية)
      احلالة يف أفغانستان

  الوالية:
متديــد واليــة القــوة الدوليــة للمســاعدة 

  األمنية

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

يقـرر متديــد اإلذن املمنـوح ببقــاء القـوة الدوليــة للمســاعدة    
) ٢٠٠١( ١٣٨٦األمنيــة، علــى النحــو احملــدد يف القــرارين 

) لفتـــرة اثـــين عشـــر شـــهرا اعتبـــارا مـــن  ٢٠٠٣( ١٥١٠و
  ) ١(الفقرة  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر   ١٣

) ٢٠٠٩( ١٨٩٠من القرار  ١يرد احلكم نفسه يف الفقرة     
  الوالية:

جتديد اإلذن باسـتخدام القـوة املمنـوح    
  للقوة الدولية للمساعدة األمنية  

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

يـــأذن للـــدول األعضـــاء املشـــارِكة يف القـــوة باختـــاذ مجيـــع  
  ) ٢التدابري الالزمة لتنفيذ والية القوة (الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٠من القرار  ٢يرد احلكم نفسه يف الفقرة 
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
  الوالية:      

ــة     ــوة الدوليـ ــة القـ ــد واليـ ــرار تأكيـ تكـ
ــة يف   ــاعدة األمنيـ ــال للمسـ ــدريب جمـ تـ

  قوات األمن  

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

يؤكد أمهية القيام، ضمن إطـار شـامل، بتعزيـز قـدرات قطـاع      
يــــة وقدراتــــه يف جمــــال األمــــن يف أفغانســــتان الوظيفيــــة واملهن

ــى مواصــلة      ــوة والشــركاء اآلخــرين عل املســاءلة، ويشــجع الق
اجلهود، حسـبما تسـمح بـه املـوارد، مـن أجـل تـدريب قـوات         
األمن الوطنية األفغانية وتوجيهها ومتكينها بغـرض التقـدم حنـو    
ــا     ــة ذاتيـ ــة مكتفيـ ــن األفغانيـ ــوات األمـ ــل قـ ــدف جعـ ــوغ هـ بلـ

ن وكفالــة إرســاء ســيادة ومتوازنــة عرقيــا مــن أجــل تــوفري األمــ
القانون يف مجيع أحناء البلد، ويرحـب يف هـذا السـياق بالتقـدم     
ــة يف االضــطالع باملســؤولية    ــه الســلطات األفغاني الــذي أحرزت
الرئيسية عن األمن يف كابل، ويؤكد أمهية دعم الزيـادة املزمـع   

  ) ٤(الفقرة  إجراؤها يف عدد أفراد اجليش الوطين األفغاين
) ٢٠٠٩( ١٨٩٠من القرار  ٤يرد احلكم نفسه يف الفقرة     

  الوالية:
ــة     ــوة الدوليـ ــة القـ ــد واليـ ــرار تأكيـ تكـ
للمساعدة األمنية من أجـل العمـل مـع    

  خرى  اجلهات الفاعلة األ

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

يهيـب بـالقوة أن تواصـل، يف تنفيـذ واليتـها، العمـل بالتشــاور       
يــق مــع حكومــة أفغانســتان واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام   الوث

  ) ٥(الفقرة  ألفغانستان وحتالف عملية احلرية الدائمة

  )٢٠٠٩( ١٨٩٠لقرار من ا ٥يرد احلكم نفسه يف الفقرة     
ــة   الــدعوة إىل املســامهة يف القــوة الدولي

  للمساعدة األمنية
  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٢٢

بضـرورة مواصـلة تعزيـز القـوة للوفـاء جبميـع احتياجاـا         يسلم
التشــغيلية، ويهيــب بالــدول األعضــاء يف هــذا اخلصــوص أن      
تســاهم يف القــوة بــاألفراد واملعــدات وغــري ذلــك مــن املــوارد،   
وأن تقدم تربعات للصـندوق االسـتئماين املنشـأ عمـال بـالقرار      

  )  ٣(الفقرة  )٢٠٠١( ١٣٨٦
  )٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار   

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٨

بضرورة مواصلة تعزيز القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة      يسلم
احتياجاا التشـغيلية، ويهيـب يف هـذا اخلصـوص     للوفاء جبميع 

بالدول األعضاء أن تساهم يف القـوة بـاألفراد واملعـدات وغـري     
  ) ٣(الفقرة  ذلك من املوارد

  )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار   التعاون مع األمم املتحدة
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٠

أمهية اتباع ج شامل يف مواجهة التحـديات القائمـة    إذ يؤكد
يف أفغانستان، وإذ يالحظ، يف هذا السياق، أوجـه التـآزر بـني    
ــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان      ــم املتحــدة لتق ــة األم أهــداف بعث

ضــرورة تعزيــز إذ يؤكــد ووالقــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة، 
ــهما، مــع إيــالء        ــدعم املتبــادل فيمــا بين ــاون والتنســيق وال التع

(الفقــرة  االعتبــار الواجــب للمســؤوليات احملــددة لكــل منــهما 
  الثامنة من الديباجة) 

ــرار           ــن ديباجــة الق ــرة الســابعة م ــرد احلكــم نفســه يف الفق ي
ــة   ٢٠٠٨( ١٨٣٣ ــن ديباجـ ــرة مـ ــة عشـ ــرة احلاديـ )، والفقـ
ــرار  ــن ديباجـــة    ٢٠٠٩( ١٨٦٨القـ ــرة الثامنـــة مـ )، والفقـ
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار 
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
ــات حفـــظ            ــني عمليـ ــا بـ ــيق فيمـ التنسـ

الســـــالم اإلقليميـــــة: القـــــوة الدوليـــــة 
ــرط   ــة الشــ ــة وبعثــ ــاعدة األمنيــ ة للمســ
  التابعة لالحتاد األورويب يف أفغانستان  

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

بـني القـوة الدوليـة وحتـالف عمليـة       إذ يرحب بالتنسيق املستمر
ــابع      ــوة والوجــود الت ــني الق ــائم ب ــاون الق ــة الدائمــة وبالتع احلري

سيما بعثـة الشـرطة التابعـة     لالحتاد األورويب يف أفغانستان، وال
ــتان  ــاد األورويب يف أفغانســ ــن    لالحتــ ــرون مــ ــرة العشــ (الفقــ

  الديباجة)
الفقــرة الثانيـة والعشــرين مــن ديباجــة   يفيـرد احلكــم نفســه      

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار 
ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
ــة    ــة: جهــود بعث حفــظ الســالم اإلقليمي
ــاد األورويب يف    ــة لالحتـ ــرطة التابعـ الشـ

  ان يف جمال تدريب الشرطة  أفغانست

  )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٠

يــدعو إىل بــذل مزيـــد مــن اجلهــود لتعزيـــز قــدرات الشـــرطة      
تــدعيم ســلطة حكومــة أفغانســتان يف الوطنيــة األفغانيــة ــدف 

مجيــع أحنــاء البلــد، ويرحــب بالــدور املتزايــد الــذي يضــطلع بــه 
جملس تنسيق الشرطة الدوليـة يف وضـع السياسـات وتنسـيقها،     
ويؤكد، يف هـذا السـياق، أمهيـة املسـامهة الـيت يقـدمها االحتـاد        
األورويب من خـالل بعثـة الشـرطة التابعـة لالحتـاد األورويب يف      

  ) ١٧(الفقرة  تانأفغانس
  )٢٠٠٩( ١٨٦٨القرار   

   ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٣
ــن       ــة مــؤخرا م ــه الســلطات األفغاني ــا بذلت ــدير مب ــع التق حيــيط علمــا م

رات الشــرطة الوطنيــة األفغانيــة، ويــدعو إىل جهـود جديــة لتعزيــز قــد 
ــة     ــامج التنمي مواصــلة اجلهــود لتحقيــق ذلــك اهلــدف بطــرق منــها برن
املركزة للمقاطعـات، ويؤكـد يف هـذا السـياق أمهيـة تقـدمي املسـاعدة        
الدوليــة عــن طريــق الــدعم املــايل وتــوفري املــدربني واملــوجهني، مبــا يف 

رويب مـن خـالل بعثـة الشـرطة     ذلك املسامهة اليت يقدمها االحتـاد األو 
  )  ١٩(الفقرة  التابعة لالحتاد األورويب يف أفغانستان

ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
ــات    ــة واملنظمـ ــالم اإلقليميـ ــظ السـ حفـ
اإلقليمية: جهـود بعثـة الشـرطة التابعـة     
لالحتـــــــــاد األورويب يف أفغانســـــــــتان   
ومنظمة حلف مشال األطلسي يف جمال 

  تدريب الشرطة  

  )٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٨

ــوه ــن، وإذ يرحــب     إذ ين ــدم احملــرز يف إصــالح قطــاع األم بالتق
ــذي ــدعم الـ ــدد،    بالـ ــذا الصـ ــدوليون يف هـ ــركاء الـ ــه الشـ يقدمـ

سيما إنشاء بعثة منظمة حلف مشال األطلسـي للتـدريب يف    وال
أفغانستان، واملسامهة يف هذه البعثة بقوة الدرك األورويب املقرر 
تشكيلها واملساعدة املقدمة إىل الشـرطة الوطنيـة األفغانيـة، عـن     

 أفغانســتان إىل طريــق بعثــة الشــرطة التابعــة لالحتــاد األورويب يف
جانب جهات أخرى، وإذ يؤكـد ضـرورة مواصـلة أفغانسـتان،     
باالشــتراك مــع اجلهــات الدوليــة املاحنــة، تعزيــز اجلــيش الــوطين   
األفغــاين والشــرطة الوطنيــة األفغانيــة وزيــادة جهودهــا يف جمــال  
 تفكيك اجلماعات املسلحة غري املشروعة ومكافحـة املخـدرات  

  لديباجة)لفقرة السابعة عشرة من ا(ا
ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفـظ السـالم اإلقليميـة: جهـود القــوة     
ــال   ــة يف جمـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ  الدوليـ

  االنتخابات

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

إذ يشــري إىل الــدور القيــادي الــذي ستضــطلع بــه الســلطات       
األفغانيـة يف تنظـيم االنتخابـات الرئاسـية املقبلـة، مبسـاعدة مــن       
األمم املتحدة، وإذ يؤكد أمهية ما ستقدمه القوة مـن مسـاعدة   

ــة    ــة آمنـ ــة بيئـ ــة لكفالـ ــلطات األفغانيـ ــراء  إىل السـ ــة إلجـ  مواتيـ
  (الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة)  االنتخابات



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 684/1419 

 

  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
        S/PRST/2009/21   

   ٢٠٠٩وز/يوليه مت ١٥
يرحـــب جملـــس األمـــن باألعمـــال الـــيت جتـــرى بقيـــادة أفغانيـــة 
ــات      ــات جمــالس احملافظ ــات الرئاســية وانتخاب حتضــريا لالنتخاب
املرتقبة، ويؤكد أمهيـة إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة وشـفافة       
وآمنة وذات مصداقية وشاملة للجميـع. ويهيـب الـس أيضـا     

ــتان اإلدالء بصــوته يف   ــة   بشــعب أفغانس ــذه الفرصــة التارخيي  ه
املتاحة أمام مجيـع األفغـان مـن أجـل إمسـاع أصـوام. ويهيـب        
ــية    ــادئ األساسـ ــد باملبـ ــة التقيـ ــراف املعنيـ ــع األطـ الـــس جبميـ
املنصوص عليها يف قانون االنتخابات ومجيع اللـوائح األخـرى   
ذات الصلة باملوضوع واملرسوم الرئاسي املتعلق بعـدم التـدخل   

تخابية واملبادئ التوجيهية الـيت أصـدرها املمثـل    يف الشؤون االن
اخلـــاص لألمـــني العـــام ألفغانســـتان لكفالـــة مصـــداقية عمليـــة   
االنتخابات. ويؤكـد مـن جديـد املسـؤولية الـيت تقـع يف املقـام        
األول علـــى حكومـــة أفغانســـتان واللجنـــة األفغانيـــة املســـتقلة  
لالنتخابـــات واملتمثلـــة يف يئـــة الظـــروف الالزمـــة إلجـــراء      
االنتخابات بدعم حثيث من اتمع الـدويل. ويرحـب الـس    
بــاعتزام الشــركاء الــدوليني، ومنــهم االحتــاد األورويب ومنظمــة 
األمــن والتعــاون يف أوروبــا، إيفــاد بعثــات ملراقبــة االنتخابــات   

أفغانسـتان. ويؤكـد    وأفرقة دعم بناًء علـى طلـب مـن حكومـة    
نتخابـــات، ويـــدين الــس أمهيـــة يئـــة بيئـــة آمنـــة إلجـــراء اال 

ــة العمليـــة        ــن أجـــل إعاقـ ــف مـ ــيت تلجـــأ إىل العنـ ــات الـ اجلهـ
االنتخابية، واعترافـا منـه بـاجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة حاليـا،        
يشجع ما تبذله من جهود إضافية مبسـاعدة مـن القـوة الدوليـة     
 للمســـاعدة األمنيـــة لكفالـــة األمـــن خـــالل فتـــرة االنتخابـــات 

  (الفقرة األوىل)  
  )٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار   

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع] 
   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٨

ــيم    ــة يف تنظـ ــلطات األفغانيـ ــادي للسـ إذ يشـــري إىل الـــدور القيـ
ــات الرئ ــام    االنتخابـ ــات لعـ ــالس املقاطعـ ــات جمـ ــية وانتخابـ اسـ

القـــوة الدوليـــة والـــدعم املقـــدم مـــن األمـــم املتحـــدة و ٢٠٠٩
ــة  ــت   للمســاعدة األمني ، وإذ يســلم بضــرورة التحضــري يف الوق

ــات عــام    ــنظم النتخاب وبضــرورة  ٢٠١٠املناســب وبشــكل م
(الفقــرة العشــرون مــن   تــوفري الــدعم الــدويل يف هــذا الصــدد 

  الديباجة)
ــ ــات  تقـــدير اجلهـ ــيت تبـــذهلا عمليـ ود الـ

حفـظ السـالم اإلقليميـة: جهـود القــوة     
ــال    ــة يف جمـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ الدوليـ

  التصدي للمخدرات  

  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  وجب الفصل السابع][املتخذ مب

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

إذ يشـــجع القـــوة علـــى أن تعـــزز علـــى حنـــو فعـــال، يف إطـــار  
ــود      ــه إىل اجله ــذي تقدم ــدعم ال ــا، ال املســؤوليات املســندة إليه
املتواصــلة بقيــادة أفغانســتان، للتصــدي، بالتعــاون مــع اجلهــات 
ــة علــى الصــعيدين الــدويل واإلقليمــي، لألخطــار     ــة املعني الفاعل

  ميثلها إنتاج املخـدرات واالجتـار ـا بشـكل غـري مشـروع      اليت
  (الفقرة التاسعة من الديباجة)  
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ــرار               ــن ديباجــة الق ــرة العاشــرة م ــرد احلكــم نفســه يف الفق  ي

٢٠٠٩( ١٨٩٠(  
ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفـظ السـالم اإلقليميـة: جهـود القــوة     
ــال    ــة يف جمـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ الدوليـ

  حتسني األمن  

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

إذ يســلم بــأن املســؤولية عــن تــوفري األمــن وإرســاء القــانون       
ــلطات     ــاتق السـ ــى عـ ــع علـ ــد تقـ ــاء البلـ ــع أحنـ ــام يف مجيـ والنظـ
األفغانيـة، وإذ يؤكـد دور القــوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيــة يف     

لــة األمنيــة، وإذ مســاعدة حكومــة أفغانســتان علــى حتســني احلا
(الفقـــرة اخلامســة مـــن  يرحــب بتعـــاون احلكومــة مـــع القــوة    

  الديباجة)  
ــرار          ــرد احلكــم نفســه يف الفقــرة اخلامســة مــن ديباجــة الق ي

٢٠٠٩( ١٨٩٠ (  
ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفـظ السـالم اإلقليميـة: جهـود القــوة     
ــال    ــة يف جمـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ الدوليـ

  حتسني األمن ومكافحة اإلرهاب  

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

املسـتمرة الـيت تبـذهلا حكومـة      يكرر تأكيـد دعمـه للمسـاعي   إذ 
أفغانستان، مبساعدة اتمع الدويل، مبا يف ذلـك القـوة وحتـالف    
عملية احلرية الدائمة، من أجل حتسني احلالة األمنيـة واملضـي يف   

الـذي تشـكله حركـة طالبـان وتنظـيم القاعـدة       التصدي للخطر 
ــة، وإذ يؤكــد يف هــذا الســياق     وغريمهــا مــن اجلماعــات املتطرف

فيهــا اجلهــود الــيت تبــذهلا  ضــرورة مواصــلة اجلهــود الدوليــة، مبــا
   (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة) القوة والتحالف

ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
د القــوة حفـظ السـالم اإلقليميـة: جهـو    

ــال    ــة يف جمـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ الدوليـ
ــائر يف صــفوف     ــوع خس ــن وق احلــد م

  املدنيني  

  )٢٠٠٨( ١٨٠٦القرار 
   ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٠

لقــه إزاء مجيــع مــا يقــع مــن خســائر يف   يكــرر اإلعــراب عــن ق 
صفوف املدنيني، ويدعو إىل التقيـد بالقـانون اإلنسـاين الـدويل     
والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وإىل اختــاذ كــل اخلطــوات   
ــياق،     ــذا السـ ــر، يف هـ ــدنيني، ويقـ ــة املـ ــمان محايـ ــبة لضـ املناسـ
ــة األخــرى     ــيت تبــذهلا القــوة والقــوات الدولي ــة ال بــاجلهود اهلائل

ل خطـــر وقـــوع خســائر يف صـــفوف املـــدنيني إىل احلـــد  لتقليــ 
األدىن، وخباصــــة االســـــتعراض املســــتمر ألســـــاليب العمـــــل   
ــتان     ــة أفغانســ ــع حكومــ ــاون مــ ــام بالتعــ ــراءات والقيــ واإلجــ
باســـتعراض الحـــق يف احلـــاالت الـــيت يبلـــغ فيهـــا عـــن وقـــوع 

  ) ١٣(الفقرة  خسائر بني املدنيني
  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار   

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

ــة       ــوات الدولي ــوة والق ــذهلا الق ــيت تب ــاجلهود ال إذ يســلم أيضــا ب
ــدنيني إىل احلــ     ــوع ضــحايا مــن امل ــل خطــر وق د األخــرى لتقلي

األدىن، وإذ يهيـــب ـــا بـــذل جهـــود إضـــافية أقـــوى يف هـــذا  
اــال، وخباصــة عــن طريــق االســتعراض املســتمر ألســاليب       
العمل واإلجراءات والقيام، بالتعـاون مـع حكومـة أفغانسـتان،     

ضــحايا مــن    احلــاالت الــيت يقــع فيهــا    باســتعراض الحــق يف  
ك املدنيني والتحقيق فيها عندما تستصوب احلكومـة إجـراء تلـ   

  (الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة)  التحقيقات املشتركة
 ١٨٦٨مــــن القــــرار  ١٤يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة      

)٢٠٠٩ (  
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  )٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار         

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٨

إذ يسلم باجلهود اإلضافية اليت تبذهلا القـوة الدوليـة للمسـاعدة    
ة األخـرى لتقليـل خطـر وقـوع ضـحايا      األمنية والقوات الدولي

مــن املــدنيني إىل احلــد األدىن، وإذ يرحــب باعتزامهــا مواصــلة   
تعزيــز اجلهــود املبذولــة يف هــذا الصــدد، مبــا يف ذلــك زيــادة        
التركيــز علــى محايــة الســكان األفغــان بوصــفها أحــد العناصــر   
األساســـية للبعثـــة، وإذ يالحـــظ أمهيـــة إجـــراء استعراضـــات      

واإلجـراءات املتبعـة والقيـام، بالتعـاون مـع      مستمرة لألسـاليب  
حكومــة أفغانســتان، باســتعراض احلــاالت الــيت يبلــغ فيهــا عــن  
ــرى     ــدما تـ ــا عنـ ــق فيهـ ــدنيني والتحقيـ ــن املـ ــحايا مـ ــوع ضـ وقـ

فيهــا  مشــتركة احلكومــة أن مــن املستصــوب إجــراء حتقيقــات 
  (الفقرة السادسة عشرة من الديباجة) 

ــات  ــيت تبـــذهلا عمليـ ــود الـ  تقـــدير اجلهـ
ــات    ــة واملنظمـ ــالم اإلقليميـ ــظ السـ حفـ
ــاعدة   ــة للمسـ ــوة الدوليـ اإلقليميـــة: القـ

  األمنية/ منظمة حلف مشال األطلسي

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  صل السابع][املتخذ مبوجب الف

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٢

إذ يعرب عن تقديره للقيـادة الـيت توفرهـا منظمـة حلـف مشـال       
ــوة      ــدة إىل الق ــدمها دول عدي ــيت تق األطلســي وللمســامهات ال
والتحالف، مبا يف ذلـك العنصـر املسـؤول عـن احلظـر البحـري       
فيـــه الـــذي يعمـــل يف إطـــار عمليـــات مكافحـــة اإلرهـــاب يف  

 مــع قواعــد القــانون الــدويل الســارية    أفغانســتان ومبــا يتســق   
  (الفقرة احلادية والعشرون من الديباجة) 

يــرد احلكــم نفســه يف الفقــرة الثالثــة والعشــرين مــن ديباجــة     
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار 

توطيــد العــزم علــى تنفيــذ واليــة القــوة  
  الدولية للمساعدة األمنية

  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٢٢

تصميما منـه علـى كفالـة التنفيـذ التـام لواليـة القـوة، بالتنسـيق         
ــة   ــع حكومـ ــتانمـ ــن    أفغانسـ ــرون مـ ــة والعشـ ــرة الثالثـ (الفقـ

  الديباجة) 
م نفسه يف الفقرة اخلامسة والعشـرين مـن ديباجـة    يرد احلك    

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٠القرار 
  )٢٠٠٨( ١٨٣٣القرار   تقدمي التقارير

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٨ل/سبتمرب أيلو ٢٢

ــوايف جملــس األمــن بانتظــام، عــن     ــادة القــوة أن ت يطلــب إىل قي
طريق األمني العام، مبعلومات عـن تنفيـذ واليتـها، بسـبل منـها      

  ) ٦(الفقرة  تقدمي تقارير فصلية
  )٢٠٠٩( ١٨٩٠من القرار  ٦يرد احلكم نفسه يف الفقرة     

     احلالة يف البوسنة واهلرسك
  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار   ساسيةمعلومات أ

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
  ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

ارجيــة إذ حيــيط علمــا بالنتــائج الــيت توصــل إليهــا وزراء اخل 
ووزراء الــــدفاع لبلــــدان االحتــــاد األورويب يف اجتمــــاعهم 

والــيت يكــررون  ٢٠٠٧أيار/مــايو  ١٤املشــترك املعقــود يف 
التأكيد فيها على أن االحتـاد األورويب سـيبقي علـى وجـود     
عســكري يف البلــد طاملــا اســتلزم األمــر ذلــك، مــن أجــل       
 مواصلة اإلسهام يف احلفاظ علـى بيئـة تسـود فيهـا السـالمة     

ــن، وبالنتـــائج الـــيت توصـــل إليهـــا وزراء اخلارجيـــة       واألمـ
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ووزراء الــــدفاع لبلــــدان االحتــــاد األورويب يف اجتمــــاعهم       

ــود يف   ــترك املعقــ ــاين/نوفمرب   ١٠املشــ ــرين الثــ  ٢٠٠٨تشــ
  (الفقرة السادسة عشرة من الديباجة) 

يــرد احلكــم نفســه يف الفقــرة السادســة عشــرة مــن ديباجــة     
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٥القرار 

وإذ يشـــري إىل الرســـالتني املتبـــادلتني بـــني االحتـــاد األورويب   
ــس      ــا إىل جمل ــتني وجهت ومنظمــة حلــف مشــال األطلســي الل

ــاين/  ١٩األمــن يف  ــة   ٢٠٠٤نوفمرب تشــرين الث بشــأن كيفي
تعاون هاتني املنظمتني يف البوسنة واهلرسك، واللتني تسـلم  
املنظمتان فيهما بأن قوة االحتاد األورويب ستضطلع بالـدور  
الرئيســـي فيمـــا يتعلـــق بتثبيـــت الســـالم يف إطـــار اجلوانـــب  
العســـكرية التفـــاق الســـالم (الفقـــرة الســـابعة عشـــرة مـــن  

  الديباجة) 
ــن ديباجــة          ــرة الســابعة عشــرة م ــرد احلكــم نفســه يف الفق ي

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٥القرار 
وإذ يشـري أيضـا إىل إقـرار جملـس رئاسـة البوسـنة واهلرسـك          

ك، مبا يشـمل الكيـانني املكـونني هلـا،     باسم البوسنة واهلرس
ــر    ــود مقـ ــاد األورويب ووجـ ــوة االحتـ ــة بقـ الترتيبـــات اخلاصـ
منظمــة حلــف مشــال األطلســي (الفقــرة الثامنــة عشــرة مــن   

  الديباجة) 
يرد احلكم نفسه يف الفقرة الثامنة عشرة من ديباجة القـرار     

٢٠٠٩( ١٨٩٥ (  
يشـــري إىل دعـــم ســـلطات البوســـنة واهلرســـك لقـــوة االحتـــاد   

األورويب والســتمرار وجــود منظمــة حلــف مشــال األطلســي   
وإىل تأكيدها أما اخللَفان القانونيان لقوة حتقيـق االسـتقرار   

ــق بــ  ــاق الســالم   فيمــا يتعل ــا ملقاصــد اتف أداء مهمتيهمــا حتقيق
ومرفقاته وتذييالته وقرارات جملـس األمـن ذات الصـلة، وأن    
بوسعهما اختاذ ما قد يلزم من إجـراءات، مبـا فيهـا اسـتخدام     

ــال للمــرفقني     ــوة، لكفالــة االمتث ــف و  -  ١الق التفــاق  ٢أل
  )  ٧السالم وقرارات الس ذات الصلة (الفقرة 

) ٢٠٠٩( ١٨٩٥من القرار  ٧يرد احلكم نفسه يف الفقرة   
يؤكد من جديد أن اتفـاق السـالم وأحكـام قراراتـه السـابقة        

ألورويب ووجــود ذات الصــلة ستســري علــى قــوة االحتــاد ا    
منظمة حلـف مشـال األطلسـي ومـا يتصـل مـا كمـا كانـت         
تســري علــى قــوة حتقيــق االســتقرار ومــا يتصــل ــا، ومــن مثّ 
فاإلشــارات الــواردة يف اتفــاق الســالم، ال ســيما يف املرفــق      
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ألف وتذييليه، ويف القـرارات ذات الصـلة بقـوة التنفيـذ      -   ١      

ال األطلســي و/أو قــوة حتقيــق االســتقرار ومنظمــة حلــف مشــ 
وجملــس مشــال األطلســي ســتعترب ســارية، حســب االقتضــاء،   
ــاد        ــوة االحت ــف مشــال األطلســي وق ــة حل ــى وجــود منظم عل
ــية    ــؤون السياســـ ــة الشـــ ــاد األورويب وجلنـــ األورويب واالحتـــ

)  ١٢واألمنية وجملس االحتاد األورويب، على التوايل (الفقرة 
 ١٨٩٥مــــن القــــرار  ١٢يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة    

)٢٠٠٩ (  
ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفظ السالم اإلقليمية: عمليـة االحتـاد   
األورويب ومنظمـــــــة حلـــــــف مشـــــــال 

  األطلسي  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠

إذ يشــدد علــى تقــديره للممثــل الســامي ولقائــد قــوة حتقيــق   
ــددة   ــتقرار املتعــ ــاد األورويب)  االســ ــوة االحتــ ــيات (قــ اجلنســ

ــوظفني يف مقــر      ــثلني العســكريني وللم ــبري املم ــا ولك وأفراده
منظمــة حلــف مشــال األطلســي يف ســراييفو وملنظمــة األمــن    
والتعــاون يف أوروبــا ولالحتــاد األورويب وملــوظفي املنظمــات  
ــك     ــنة واهلرســـ ــرى يف البوســـ ــة األخـــ ــاالت الدوليـــ والوكـــ

الســالم (الفقــرة الســابعة مــن    إلســهامام يف تنفيــذ اتفــاق   
  الديباجة)  

ــرار         ــن ديباجــة الق ــرة الســابعة م ــرد احلكــم نفســه يف الفق ي
٢٠٠٩( ١٨٩٥ (  

ــاء الـــ     ــدول األعضـ ــيد بالـ ــق   يشـ ــوة حتقيـ ــاركت يف قـ يت شـ
االســتقرار املتعــددة اجلنســيات (قــوة االحتــاد األورويب) ويف 
ــذين       ــف مشــال األطلســي الل ــة حل الوجــود املتواصــل ملنظم

ــراره    ــاً لق ــئا وفق ــددت واليتامهــا  ٢٠٠٤( ١٥٧٥أُنش وم (
ــه   ــب قراراتــــ ) ٢٠٠٦( ١٧٢٢) و٢٠٠٥( ١٦٣٩مبوجــــ

 )، ويرحب باستعدادها ملساعدة أطـراف ٢٠٠٧( ١٧٨٥و
اتفاق السالم عن طريق مواصلة نشر قوة حتقيـق االسـتقرار   
املتعــددة اجلنســيات (قــوة االحتــاد األورويب) واإلبقــاء علــى  

  ) ٨وجود متواصل ملنظمة حلف مشال األطلسي (الفقرة 
) ٢٠٠٩( ١٨٩٥من القرار  ٨يرد احلكم نفسه يف الفقرة   

تقدير اجلهود اليت تبذهلا عمليات حفظ 
السالم اإلقليميـة: بعثـة الشـرطة التابعـة     
  لالحتاد األورويب يف البوسنة واهلرسك 

  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠

يكــرر اإلعــراب عــن تقــديره لالحتــاد األورويب لنشــره بعثــة  
ــذ      ــه يف البوســنة واهلرســك من ــة ل ــانون  ١الشــرطة التابع ك

  ) ٢٠(الفقرة  ٢٠٠٣الثاين/يناير 
 ١٨٩٥مــــن القــــرار  ٢٠يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة    

)٢٠٠٩ (  
تقــدير اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــات     

ــاد األور ــة: االحتـ ــة اإلقليميـ ويب ومنظمـ
  حلف مشال األطلسي  

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع] 

   ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠

ــتوى   ــادة مســ ــاد األورويب يف إذ يرحــــب بزيــ ــزام االحتــ التــ
ــف مشــال      ــزام منظمــة حل البوســنة واهلرســك واســتمرار الت

  األطلسي (الفقرة التاسعة عشرة من الديباجة) 
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
ــرد احلكــ          ــن ديباجــة     ي ــرة التاســعة عشــرة م م نفســه يف الفق

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٥القرار 
الترحيــب بــاعتزام املنظمــات اإلقليميــة  
اإلبقــاء علــى عمليــات حلفــظ الســالم:  

  االحتاد األورويب  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠

يرحـــب بـــاعتزام االحتـــاد األورويب اإلبقـــاء علـــى عمليـــة      
عسكرية تابعة له يف البوسنة واهلرسك اعتبـارا مـن تشـرين    

  ) ٩(الفقرة  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 
) ٢٠٠٩( ١٨٩٥من القرار  ٩يرد احلكم نفسه يف الفقرة     

الترحيــب بــاعتزام املنظمــات اإلقليميــة  
اإلبقــاء علــى عمليــات حلفــظ الســالم:  

  منظمة حلف مشال األطلسي  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠

يرحــب بقــرار منظمــة حلــف مشــال األطلســي اإلبقــاء علــى  
هلرســك يف شــكل مقــر ملنظمــة حلــف وجــود يف البوســنة وا

مشــال األطلســي ملواصــلة املســاعدة يف تنفيــذ اتفــاق الســالم  
باالشــــتراك مــــع قــــوة االحتــــاد األورويب، ويــــأذن للــــدول 
األعضــاء الــيت تتصــرف مــن خــالل منظمــة حلــف مشــال        
األطلســـي أو بالتعـــاون معهـــا مبواصـــلة اإلبقـــاء علـــى مقـــر 

انونيــاً لقــوة ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي بوصــفه خلَفــاً ق 
حتقيق االستقرار خيضـع لقيـادة وإشـراف موحـدين ويـؤدي      

ــرفقني   ــذ املـ ــلة بتنفيـ ــه املتصـ ــاق  ٢ألـــف و  -  ١مهامـ التفـ
السالم بالتعـاون مـع قـوة االحتـاد األورويب وفقـا للترتيبـات       
املتفــق عليهــا بــني منظمــة حلــف مشــال األطلســي واالحتــاد   

يف رسـالتيهما  األورويب على حنو مـا أبلغـا بـه جملـس األمـن      
واللـتني يقـران    ٢٠٠٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٩املؤرختني 

فيهما بأن قوة االحتاد األورويب ستضـطلع بالـدور الرئيسـي    
يف تثبيــت الســالم يف إطــار اجلوانــب العســكرية مــن اتفــاق  

  ) ١١السالم (الفقرة 
 ١٨٩٥مــــن القــــرار  ١١يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة    

)٢٠٠٩ (  
ــظ الســالم    ــات حف ــد اإلذن لعملي جتدي
اإلقليميــــة مبوجــــب الفصــــل الســــابع: 

  عملية االحتاد األورويب  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠

يــأذن للـــدول األعضــاء الـــيت تتصـــرف مــن خـــالل االحتـــاد    
األورويب أو بالتعاون معه بإنشاء قوة حتقيق استقرار متعددة 

يات (قـوة االحتــاد األورويب) لفتـرة إضــافية مـدا اثنــا    اجلنسـ 
عشر شهرا، اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، بوصـفها        
     وإشـراف خلَفاً قانونياً لقوة حتقيق االسـتقرار خيضـع لقيـادة

 -  ١موحدين ويؤدي مهامه املتصلة بتنفيذ أحكام املـرفقني  
ة حلــف التفــاق الســالم بالتعــاون مــع مقــر منظمــ ٢ألــف و 

ــني منظمــة      ــا ب ــات املتفــق عليه ــا للترتيب مشــال األطلســي وفق
حلف مشال األطلسي واالحتاد األورويب، على حنـو مـا أبلغـا    

تشـــرين   ١٩بـــه جملـــس األمـــن يف رســـالتيهما املـــؤرختني      
واللتني يقـران فيهمـا بـأن قـوة االحتـاد       ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

م يف األورويب ستضــطلع بالــدور الرئيســي يف تثبيــت الســال    
  ) ١٠إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم (الفقرة 
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
 ١٨٩٥مــــن القــــرار  ١٠يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة          

)٢٠٠٩ (  
ــد اإلذن لعمليــ  ــاد األورويب جتدي ة االحت

ووجود منظمة حلـف مشـال األطلسـي    
  باستخدام القوة

  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨فمرب الثاين/نو  تشرين ٢٠

 ١٠الـيت تتصـرف مبوجـب الفقـرتني      يأذن للـدول األعضـاء  
ــدابري الالزمــة لتنفيــذ أحكــام     ١١  و ــع الت أعــاله باختــاذ مجي

التفــاق الســالم وكفالــة االمتثــال   ٢ألــف و  -  ١املــرفقني 
هلمـــا، ويؤكـــد وجـــوب أن تســـتمر األطـــراف يف حتمـــل      

ن املسؤولية، على قدم املساواة، عن االمتثال ألحكـام هـذي  
املرفقني، وأن ختضع بالتسـاوي إلجـراءات اإلنفـاذ الـيت قـد      
تراهــا قــوة االحتــاد األورويب ووجــود منظمــة حلــف مشــال    
ــرفقني      ــذ أحكــام هــذين امل ــة تنفي األطلســي ضــرورية لكفال
ومحاية قـوة االحتـاد األورويب ووجـود منظمـة حلـف مشـال       

  ) ١٤األطلسي (الفقرة 
 ١٨٩٥مــــن القــــرار  ١٤يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة     

)٢٠٠٩ (  
يأذن للدول األعضاء بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، بنـاء     

ــف       ــة حل ــر منظم ــوة االحتــاد األورويب أو مق ــب ق ــى طل عل
ــال ــاد األورويب أو    مشـ ــوة االحتـ ــن قـ ــدفاع عـ ــي، للـ األطلسـ

وجود منظمة حلف مشال األطلسي على التوايل وملسـاعدة  
كلتــا املنظمــتني يف أداء مهمتيهمــا، ويقــر حبــق قــوة االحتــاد  
األورويب ووجود منظمة حلف مشال األطلسي اختـاذ مجيـع   
التــدابري الالزمــة للــدفاع عــن الــنفس يف حالــة تعرضــهما       

  ) ١٥لتهديد باهلجوم (الفقرة للهجوم أو ل
 ١٨٩٥مــــن القــــرار  ١٥يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة     

)٢٠٠٩ (  
و  ١٠ يأذن للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقـرتني    

ألــف التفــاق الســالم بــأن   -  ١أعــاله ووفقــا للمرفــق  ١١
ــال للقواعـــد    ــة لكفالـــة االمتثـ ــع التـــدابري الالزمـ تتخـــذ مجيـ
واإلجراءات اليت تنظم السيطرة على اال اجلوي للبوسـنة  
واهلرســـك ومراقبتـــه فيمـــا يتعلـــق باحلركـــة اجلويـــة املدنيـــة 

  ) ١٦والعسكرية جبميع أشكاهلا (الفقرة 
 ١٨٩٥مــــن القــــرار  ١٦يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة     

)٢٠٠٩ (  
  )٢٠٠٨( ١٨٤٥القرار   تقدمي التقارير

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠

يطلب إىل الدول األعضاء اليت تتصرف مـن خـالل االحتـاد    
األورويب أو بالتعـاون معـه والــدول األعضـاء الـيت تتصــرف     

مشـال األطلسـي أو بالتعـاون معهـا     من خالل منظمة حلف 
ــة أشــهر علــى األقــل ومــن      موافــاة جملــس األمــن، كــل ثالث
ــوة االحتــاد      ــر عــن نشــاط ق ــوات املناســبة، بتقري خــالل القن
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
األورويب ومقر منظمة حلـف مشـال األطلسـي علـى التـوايل            

  )١٨(الفقرة 
 ١٨٩٥مــــن القــــرار  ١٨يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة      

)٢٠٠٩ (  
    احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية  

  )٢٠٠٨( ١٨٣٤رار الق  معلومات أساسية
   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤

أيلول/ســبتمرب  ١٢وقـد نظـر يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ       
والتوصيات الواردة فيه بشأن ترتيبات متابعة عملية  ٢٠٠٨

االحتــاد األورويب يف تشــاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى عنــد 
  انتهاء واليتها (الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة) 

عن اعتزامه متديد الوجود املتعدد األبعـاد املنشـأ يف   [يعرب    
تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى إىل ما بعد التاريخ املشـار  

[من القرار] للمسـاعدة يف يئـة الظـروف     ١إليه يف الفقرة 
األمنيـة املؤاتيـة لعـودة الالجــئني واملشـردين بصـورة طوعيــة      

مـه اإلذن  وآمنة ومستدامة، وهلـذه الغايـة] يعـرب عـن اعتزا    
ــدة يف تشـــاد       ــابع لألمـــم املتحـ ــر عســـكري تـ ــر عنصـ بنشـ
ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى حيـــل حمـــل عمليـــة االحتـــاد       
األورويب يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى، مراعيا متامـا  
ــه يف      ــام املشــار إلي ــني الع ــر األم ــواردة يف تقري التوصــيات ال

[مــن القــرار] وبالتشــاور مــع حكــوميت هـــذين       ٨الفقــرة  
  ) ٤لدين (الفقرة الب

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦١القرار   
   ٢٠٠٩اير الثاين/ين  كانون ١٤

إذ يشـــيد بنشـــر االحتـــاد األورويب لعمليـــة (عمليـــة االحتـــاد 
األورويب يف تشاد ومجهورية أفريقيـا الوسـطى) لـدعم بعثـة     
ــا الوســطى وتشــاد، وإذ    ــة أفريقي األمــم املتحــدة يف مجهوري
ــاد     ــاد األورويب يف تشــ ــة االحتــ ــة عمليــ ــري إىل أن واليــ يشــ

مـارس  آذار/  ١٥ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى تسـري حـىت      
  (الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة)  ٢٠٠٩

ــام املــــؤرخ       ــر األمــــني العــ ــانون  ٤وقــــد نظــــر يف تقريــ كــ
تقريــر ”(املشــار إليــه فيمــا يلــي ب  ٢٠٠٨األول/ديســمرب 

والتوصــيات الــواردة فيــه بشــأن الترتيبــات  “) األمــني العــام
املتعلقة مبتابعة عمليـة االحتـاد األورويب يف تشـاد ومجهوريـة     

يا الوسطى عند انتهاء واليتها (الفقرة السـابعة عشـرة   أفريق
  من الديباجة) 

 ٢٠٠٩كانون الثاين/ينـاير   ٦وإذ يرحب بالرسالة املؤرخة     
كـــانون  ٥الـــواردة مـــن رئـــيس تشـــاد والرســـالة املؤرخـــة  

الواردة من رئـيس مجهوريـة أفريقيـا     ٢٠٠٨األول/ديسمرب 
ــة يف   الوســ طى املتعلقــتني بنشــر عنصــر عســكري تــابع للبعث

ــة االحتــاد األورويب يف تشــاد      ــدين حيــل حمــل عملي كــال البل
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ــرة            ــها (الفق ــهاء واليت ــد انت ــا الوســطى عن ــة أفريقي ومجهوري

  الثامنة عشرة من الديباجة) 
ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفظ السالم اإلقليمية: عمليـة االحتـاد   

شــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا  األورويب يف ت
  الوسطى  

S/PRST/2008/3 

   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٤
يؤكد الس من جديد دعمه الكامل لبعثـة األمـم املتحـدة    
يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتشـــاد وعمليـــة االحتـــاد      
األورويب (عمليــــة االحتــــاد األورويب يف تشــــاد ومجهوريــــة 
أفريقيا الوسطى) اللتني أذن بنشرمها يف شرق تشاد ومشـال  

ــرار      ــا الوســطى مبوجــب الق ــة أفريقي  ١٧٧٨شــرق مجهوري
) مــن أجــل املســامهة يف محايــة الســكان املــدنيني      ٢٠٠٧(

الضعفاء وتيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية (الفقرة التاسعة)  
  S/PRST/2008/22  

   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٦
يف يعــرب الــس عــن تأييــده الكامــل لبعثــة األمــم املتحــدة  

ــاد   ــا الوســــطى وتشــ والعمليــــة األوروبيــــة مجهوريــــة أفريقيــ
املنتشرتني يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى لإلسـهام يف   

ــدن  ــة الســكان امل ــوفري املســاعدة   محاي يني الضــعفاء وتيســري ت
ــة      ــن وحري ــع األطــراف ضــمان أم ــب جبمي اإلنســانية، ويهي

  تنقل موظفيهما واألفراد املرتبطني ما (الفقرة اخلامسة)
  )٢٠٠٨( ١٨٣٤القرار   

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤
ــه يف شــرق تشــاد    إذ يرحــب بنشــر االحتــاد األورويب عمليت
ومجهوريــة أفريقيـــا الوســطى (عمليـــة االحتـــاد األورويب يف   
تشاد ومجهورية أفريقيا الوسـطى)، وإذ يالحـظ أن االحتـاد    

 ١٥ة لعمليتـه يف  األورويب أعلن عن القدرة التشغيلية األولي
، وإذ يشري إىل أن واليـة عمليـة االحتـاد    ٢٠٠٨آذار/مارس 

األورويب يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى متتـد بالتـايل      
آذار/مــــارس  ١٥) حــــىت ٢٠٠٧( ١٧٧٨وفقــــا للقــــرار  

  (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)  ٢٠٠٩
  )٢٠٠٩( ١٨٦١القرار   

   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٤
انظــر الفقــرة اخلامســة عشــرة مــن ديباجــة القــرار، الــواردة   

  “ معلومات أساسية”أعاله يف بند 
ــاد     ــة االحتــ ــن عمليــ ــلطة مــ ــل الســ نقــ

 يف تشــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا  األورويب
ــدة يف   ــة األمـــم املتحـ الوســـطى إىل بعثـ

  مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

  )٢٠٠٩( ١٨٦١القرار 
   ٢٠٠٩الثاين/يناير   ونكان ١٤

يــأذن بنشــر عنصــر عســكري تــابع للبعثــة حيــل حمــل عمليــة  
ويب يف تشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى عنـد     االحتاد األور

انتـــهاء واليتـــها يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى،      
 ٦١إىل  ٥٧ويرحب مبفهوم العمليات املقترح يف الفقـرات  

مـن تقريـر األمـني العـام      ٦٢الوارد يف الفقرة  ٢ويف اخليار 
ــتم  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ٤املــؤرخ  ، ويقــرر أن ي

ــن ع   ــلطة مــ ــل الســ ــاد   نقــ ــاد األورويب يف تشــ ــة االحتــ مليــ
ــابع    ــا الوســطى إىل العنصــر العســكري الت ــة أفريقي ومجهوري

  ) ٣(الفقرة  ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٥للبعثة يف 
ــة    ــوة لعملي ــد اإلذن باســتخدام الق جتدي
االحتــاد األورويب يف تشـــاد ومجهوريـــة  

  أفريقيا الوسطى  

  )٢٠٠٩( ١٨٦١القرار 
   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٤

يشــري إىل أنــه أذن لعمليــة االحتــاد األورويب بــأن تتخــذ، بعــد  
، مجيــــع التــــدابري املناســــبة إلــــاء  ٢٠٠٩آذار/مــــارس  ١٥

ــى حنــو  ــها عل ــام     مهمت ــها االضــطالع بامله ــنظم، بطــرق من م
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)، يف ٢٠٠٧( ١٧٧٨(أ) مـن القـرار    ٦املذكورة يف الفقـرة        

  ) ٩حدود ما تبقى لديها من قدرات (الفقرة 
  الوالية:

  التعاون مع األمم املتحدة  
  )٢٠٠٩( ١٨٦١القرار 

   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٤
ــلة     ــام مواصـ ــني العـ ــاد األورويب وإىل األمـ ــب إىل االحتـ يطلـ
التعـــاون بشـــكل وثيـــق طـــوال فتـــرة نشـــر عمليـــة االحتـــاد  

  )١٠األورويب وحىت إاء مهمتها (الفقرة 
    احلالة يف جورجيا

ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفــظ الســالم اإلقليميــة: قــوة حفــظ     

  السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة  

  )٢٠٠٨( ١٨٠٨القرار 
   ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٥

ــة وقــوة     ــة التعــاون الوثيــق والفعــال بــني البعث إذ يؤكــد أمهي
حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة فيما تقومان بـه  

ــن دورٍ مهــــم يف تث  ــا مــ ــة  حاليــ ــتقرار يف منطقــ بيــــت االســ
[الــرتاع]، وإذ يشــري إىل أن تســوية [الــرتاع] تســوية دائمــة 
وشاملة سـتتطلب ضـمانات أمنيـة مالئمـة (الفقـرة السـابعة       

  من الديباجة) 
    احلالة يف الصومال
  معلومات أساسية:

  قرارات االحتاد األفريقي
  ) ٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٨ شباط/فرباير ٢٠

ــن       ــس الســالم واألم ــذي أصــدره جمل ــالبالغ ال إذ يرحــب ب
 ٢٠٠٨كـانون الثاين/ينـاير    ١٨التابع لالحتـاد األفريقـي يف   

والذي ورد فيه أن االحتاد األفريقي سيمدد والية بعثتـه إىل  
الصـومال لفتــرة ســتة أشــهر أخـرى (الفقــرة احلاديــة عشــرة   

  من الديباجة) 
يــرد احلكــم نفســه يف الفقــرة السادســة مــن ديباجــة القــرار      

٢٠٠٨( ١٨٣١ (  
وإذ يالحظ أن البالغ الذي أصدره جملـس السـالم واألمـن       

األمـم املتحـدة إىل   يدعو  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٨يف 
نشر عملية حلفظ السالم يف الصومال لدعم االسـتقرار فيـه   
علــى املــدى الطويــل وتعمــريه يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء        

  [الرتاع] (الفقرة السادسة عشرة من الديباجة) 
ــرار          ــن ديباجــة الق ــرة التاســعة م ــرد احلكــم نفســه يف الفق ي

٢٠٠٨( ١٨٣١ (  
  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار   

  سابع] [املتخذ مبوجب الفصل ال
   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٦

ــؤرخ     ــي املـ ــاد األفريقـ ــان االحتـ ــظ بيـ ــانون  ١٠إذ يالحـ كـ
وبالغــه املؤلــف مــن مخــس نقــاط      ٢٠٠٨األول/ديســمرب 

اللـــذين دعـــا  ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٢املـــؤرخ 
ــابع لالحتــاد األفر    يقــي إىل فيهمــا جملــس الســالم واألمــن الت

تشكيل قوة مؤقتة لتحقيق االستقرار متهيـدا إلنشـاء عمليـة    
حلفــظ الســالم تابعــة لألمــم املتحــدة يف الصــومال حتــل حمــل 
البعثة وتدعم حتقيق االستقرار والتعمري على املدى الطويـل  

  يف ذلك البلد (الفقرة احلادية عشرة من الديباجة) 
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       S/PRST/2009/19  

   ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٩
يشيد جملس األمن مبسامهة البعثـة يف إحـالل سـالم واسـتقرار     

ــزام   دائمــني يف  الصــومال، ويعــرب عــن تقــديره املســتمر اللت
حكــوميت أوغنــدا وبورونــدي باملســامهة بقــوات يف البعثــة،      
ــة. ويف هــذا     ــا كانــت ضــد البعث ــة أي ويــدين األعمــال العدائي
السياق، يرحب الس بالقرار الذي اختـذه االحتـاد األفريقـي    

متوز/يوليه بزيـادة   ٣يف مؤمتر القمة الذي عقده يف سرت يف 
ــ ــه مبوجـــب واليتـــها،      قـ ــتوى املـــأذون بـ وام البعثـــة إىل املسـ

وبدعوتـه الـدول األعضـاء يف االحتـاد األفريقـي إىل تقـدمي مــا       
  يلزم من أفراد عسكريني وأفراد شرطة (الفقرة السادسة)  

  معلومات أساسية:
  أمهية النشر الكامل  

  ) ٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

ــة بشــكل كامــل سيســاعد     ــى أن انتشــار البعث إذ يشــدد عل
على تيسري االنسحاب التام للقوات األجنبيـة األخـرى مـن    

ــة الظــروف الالزمــة   ــى يئ إلحــالل الســالم   الصــومال وعل
ــن    ــرة مـ ــة عشـ ــرة اخلامسـ ــه (الفقـ ــدائمني فيـ ــتقرار الـ واالسـ

  الديباجة) 
يرد احلكم نفسه يف الفقرة الثالثة عشرة من ديباجـة القـرار     

ــة   ٢٠٠٨( ١٨١٤ ــن ديباجـ ــرة مـ ــة عشـ ــرة احلاديـ )، والفقـ
  ) ٢٠٠٨( ١٨٣١القرار 

  معلومات أساسية:
ــي يف    ــاد األفريقـــ ــة االحتـــ ــل بعثـــ متويـــ

  الصومال ودعمها 

  ) ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

ــة   ــالة املؤرخــ ــا بالرســ ــباط/فرباير  ٢٠إذ حيــــيط علمــ  ٢٠٠٨شــ
االحتـاد األفريقـي   واملوجهة إىل األمـني العـام مـن رئـيس مفوضـية      

ام، وبـــرد األمـــني العـــام املـــؤرخ    واملرفقـــة بتقريـــر األمـــني العـــ   
  (الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة)   ٢٠٠٨نيسان/أبريل   ٢٣

  معلومات أساسية: 
اعتــزام إحــالل عمليــة حلفــظ الســالم     
تابعة لألمم املتحدة خلفاً لبعثة االحتـاد  

  األفريقي يف الصومال  

  ) ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

يطلب إىل األمني العـام أن يواصـل وضـع خطـط للطـوارئ      
ــة حلفــظ الســالم تاب    ــم  حتســباً الحتمــال نشــر عملي ــة لألم ع

ــة      ــك إمكاني ــا يف ذل ــة، مب ــف البعث املتحــدة يف الصــومال ختل
وضع سيناريوهات إضافية، باتصال وثيق مع مكتب األمم 
املتحدة السياسي للصـومال وفريـق األمـم املتحـدة القطـري      
ــاة      ــع مراع ــم املتحــدة، م ــة األخــرى يف األم واجلهــات املعني

ضـافية  مجيع الظروف ذات الصـلة يف امليـدان واخليـارات اإل   
املتعلقة حبجم البعثة وشكلها ومسؤوليتها ونطـاق عملياـا   
املقتــرح رهنــا بــاختالف الظــروف يف امليــدان، ويطلــب إىل  
األمني العام أن يطلعه علـى آخـر التطـورات بشـأن خططـه      

[مـن القــرار]، ويعــرب   ٥يف التقريـر املشــار إليـه يف الفقــرة   
شـاء عمليـة   عن استعداده للنظر، يف الوقـت املناسـب، يف إن  

حلفظ السالم ختلـف البعثـة، رهنـا بـإحراز تقـدم يف العمليـة       
  ) ٨السياسية وحتسن الوضع األمين يف امليدان (الفقرة 
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  ) ٢٠٠٨( ١٨٣١القرار         

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٩

إذ يشري إىل استعداده للنظر، يف الوقت املناسب، يف إنشـاء  
عمليـة حلفــظ السـالم ختلــف البعثـة، رهنــا بـإحراز تقــدم يف     
العملية السياسية وحتسـن احلالـة األمنيـة يف امليـدان (الفقـرة      

  العاشرة من الديباجة) 
  S/PRST/2008/33   

   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٤
إن جملس األمن، إقرارا منـه بـالتطورات السياسـية اإلجيابيـة     
اليت حدثت مؤخرا يف أعقاب اتفاق جيبويت، علـى حنـو مـا    
أكــده الســيد ولــد عبــد اهللا، يؤكــد مــن جديــد اســتعداده،   

)، للنظـر، يف  ٢٠٠٨( ١٨١٤ار على النحـو املبـين يف القـر   
الوقت املناسب، يف إنشاء عملية حلفظ السالم تابعة لألمـم  
ــة      ــدم يف العمليـ ــإحراز تقـ ــاً بـ ــة، رهنـ ــف البعثـ ــدة ختلـ املتحـ
السياسية وحتسن احلالة األمنية يف امليدان (الفقرة السابعة)  

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار   
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع] 

   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٦

يعرب عن اعتزامه إنشاء عملية حلفـظ السـالم تابعـة لألمـم     
املتحدة يف الصومال تكون مبثابـة قـوة متابعـة للبعثـة، رهنـا      

حزيران/يونيـه   ١عن جملس األمن حبلول بصدور قرار آخر 
  ) ٤(الفقرة  ٢٠٠٩

ــات   ــيت تبـــذهلا عمليـ تقـــدير اجلهـــود الـ
حفــظ الســالم اإلقليميــة: بعثــة االحتــاد  
ــدان    ــومال والبلــــ ــي يف الصــــ األفريقــــ

  املسامهة بقوات فيها 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

إذ يشدد على أمهية ما تسـهم بـه بعثـة االحتـاد األفريقـي يف      
الصومال والوحـدتان األوغنديـة والبورونديـة التابعتـان هلـا      

ل، مبـا يف  يف إحالل السالم واالستقرار الدائمني يف الصـوما 
ذلك األعمال اهلامة الـيت اضـطلعت ـا القـوات األوغنديـة      
يف توفري الرعايـة الطبيـة للمـواطنني الصـوماليني، وإذ يـدين      
أي عمـل عــدائي يســتهدفها، وإذ حيــث مجيــع األطــراف يف  
الصــومال ويف املنطقــة علــى تقــدمي الــدعم للبعثــة والتعــاون   

  معها (الفقرة الثانية عشرة من الديباجة) 
وإذ يرحب بااللتزام املستمر حلكومة أوغندا بـدعم اجلهـود      

اليت بذلتها البعثة خـالل العـام املاضـي وحلكومـة بورونـدي      
لنشرها للقوات مؤخرا (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة) 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦القرار   
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ٢

إذ يــثين علــى الــدور الرئيســي الــذي تؤديــه بعثــة االحتــاد        
األفريقي يف الصومال يف تيسري إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية    

ــة     ــاء مقديشــو وعلــى إســهام البعث يف إىل الصــومال عــرب مين
حتقيق هدف إرساء سـالم واسـتقرار دائمـني يف الصـومال،     
وإذ يســلم بوجــه خــاص باإلســهامات املهمــة الــيت تقــدمها   
حكومتــا أوغنــدا وبورونــدي إىل الصــومال (الفقــرة الثانيــة  

  عشرة من الديباجة) 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار   

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٦

ــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال يف    إذ يرحــب بإســهام بعث
السعي إىل حتقيق سالم واستقرار دائمني يف الصـومال، وإذ  

ــدا وبو     ــزام حكــوميت أوغن ــديره اللت ــرب عــن تق ــدي يع رون
ــة ضــد     ــدين أي أعمــال عدائي املســتمر يف الصــومال، وإذ ي
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ــن             ــوات األمـ ــكيل قـ ــادة تشـ ــة إعـ ــد أمهيـ ــة، وإذ يؤكـ البعثـ

الصـــومالية وتـــدريب أفرادهـــا واالحتفـــاظ ـــم (الفقـــرة      
  السابعة من الديباجة) 

ــرار          ــن ديباجــة الق ــرة الســابعة م ــرد احلكــم نفســه يف الفق ي
٢٠٠٩( ١٨٧٢ (  

  S/PRST/2009/15  
   ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٥

حيــث الــس اتمــع الــدويل علــى تقــدمي دعمــه الكامــل       
للحكومة االحتادية االنتقالية مـن أجـل تعزيـز قـوات األمـن      
ــه      ــد دعم ــوة الشــرطة الصــومالية، ويكــرر تأكي ــة وق الوطني

ومال، ويعــرب عــن تقــديره لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــ
حلكــوميت أوغنــدا وبورونــدي ملســامهتهما بقــوات، ويــدين   

  األعمال العدائية أيا كانت ضد البعثة (الفقرة الثالثة)
  S/PRST/2009/19  

   ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٩
انظـر الفقــرة السادســة مــن البيــان الرئاســي، الــواردة أعــاله  

  “  معلومات أساسية: قرارات االحتاد األفريقي”يف بند 
  S/PRST/2009/31  

   ٢٠٠٩األول/ديسمرب   كانون ٣
يرحب الس بالعمل الذي تقوم بـه البعثـة يف تـوفري الـدعم     

يف اهلجوم وأقربائهم. ويؤكد الس تأكيد دعمه للمصابني 
القوي للبعثة ويعرب عن تقديره املتواصـل اللتـزام حكـوميت    

  أوغندا وبوروندي باملسامهة بقوات (الفقرة السادسة) 
ــظ الســالم    ــات حف ــد اإلذن لعملي جتدي
اإلقليميــة مبوجــب الفصــل الســابع، مبــا 
يف ذلــك اإلذن باســتخدام القــوة: بعثــة 

  األفريقي يف الصومال  االحتاد 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

ريقــي يقــرر جتديــد اإلذن للــدول األعضــاء يف االحتــاد األف    
باإلبقــاء علــى بعثــة يف الصــومال لفتــرة أخــرى مــدا ســتة   
أشــهر، يــؤذن هلــا باختــاذ مجيــع التــدابري الضــرورية، حســب 

مــن  ٩االقتضــاء، لالضــطالع بالواليــة احملــددة يف الفقــرة     
)، ويشدد بوجه خـاص علـى اإلذن   ٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار 

ــدابري     ــع الت ــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال باختــاذ مجي لبعث
الضـــرورية، حســـب االقتضـــاء، لتـــوفري األمـــن للـــهياكل      
األساسية الرئيسية وللمسامهة، حسـب الطلـب ويف حـدود    
قــــدراا، يف يئــــة الظــــروف األمنيــــة الضــــرورية لتقــــدمي  

  ) ١املساعدة اإلنسانية (الفقرة 
 ١٨٣١مــــن القــــرار   ١يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة       

   )٢٠٠٩( ١٨٦٣من القرار  ٢)، والفقرة ٢٠٠٨(
  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار   

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

يقــرر اإلذن للــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريقــي باإلبقــاء   
 ٢٠١٠ثاين/ينـــــاير  كـــــانون ال  ٣١علـــــى البعثـــــة حـــــىت   

  ) ١٦لالضطالع بواليتها احلالية (الفقرة 
الـــدعوة إىل املســـامهة يف بعثـــة االحتـــاد 

  األفريقي يف الصومال
  ) ٢٠٠٨( ١٨٠١القرار 

  تخذ مبوجب الفصل السابع][امل
   ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

حيث الدول األعضـاء يف االحتـاد األفريقـي علـى املسـامهة يف      
البعثة دف املساعدة على تيسري االنسـحاب التـام للقـوات    

الالزمـة   األجنبية األخرى من الصومال وعلى يئة الظروف
  ) ٣إلحالل السالم واالستقرار الدائمني فيه (الفقرة 
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) ٢٠٠٨( ١٨٣١من القرار  ٣يرد احلكم نفسه يف الفقرة          
حيــث الــدول األعضــاء علــى تقــدمي مــا يلــزم مــن مــوارد ماليــة     

عثــة بشــكل كامــل   ومــوظفني ومعــدات وخــدمات لنشــر الب   
  )  ٤(الفقرة 

) ٢٠٠٨( ١٨٣١من القرار  ٤يرد احلكم نفسه يف الفقرة    
  ) ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار   

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

ــة    ــوارد املاليـ ــاء إىل تـــوفري املـ ــه الـــدول األعضـ يكـــرر دعوتـ
واألفراد واملعدات واخلدمات الالزمة للنشر الكامـل للبعثـة   

اء يف االحتاد األفريقي إىل املسامهة يف ودعوته الدول األعض
البعثة من أجل تيسـري انسـحاب القـوات األجنبيـة األخـرى      
من الصومال واملساعدة يف يئة الظـروف املؤاتيـة إلحـالل    
سالم واستقرار دائمني هناك، وحيـث الـدول األعضـاء الـيت     
عرضــت املســامهة يف البعثــة علــى الوفــاء ــذه االلتزامــات،   

ة إىل القيام باملزيد لالستفادة من زيـادة الـدعم   ويقر باحلاج
للبعثة، وحييط علما مبقترحات األمـني العـام لالسـتفادة مـن     

نيسـان/أبريل   ٢٣هذا الـدعم، الـواردة يف رسـالته املؤرخـة     
  ) ١٠(الفقرة  ٢٠٠٨

  S/PRST/2008/33  
   ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٤

يكرر الس تأكيد دعمه القوي لبعثة االحتـاد األفريقـي يف   
الصــومال، وحيــث اتمــع الــدويل مــرة أخــرى علــى تقــدمي   

وارد املاليـة واألفـراد واملعـدات واخلـدمات الالزمـة لنشـر       امل
  البعثة بشكل كامل (الفقرة اخلامسة)

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار   
  ][املتخذ مبوجب الفصل السابع

   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٦

ــاألفراد     ــة بــ ــهم يف البعثــ ــاء أن تســ ــدول األعضــ ــب بالــ يهيــ
واملعدات وغري ذلـك مـن املـوارد، ويشـجع الـدول األعضـاء       
على أن تتعاون على حنو وثيـق مـع االحتـاد األفريقـي واألمـم      
املتحدة والبلـدان املسـامهة بقـوات واجلهـات املاحنـة األخـرى       

  ) ١٤الفقرة حتقيقا هلذه الغاية (
دعــــــم بعثــــــة االحتــــــاد األفريقــــــي يف 
الصومال: توفري الدعم التقين؛ الـدعوة  

  إىل تقدمي املسامهات  

  ) ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار 
  صل السابع][املتخذ مبوجب الف

   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

 نيسان/ ٢٣يرحب بتعهد األمني العام، يف رسالته املؤرخة 
ــاد   ٢٠٠٨أبريـــل  ــية االحتـ ــا إىل رئـــيس مفوضـ الـــيت وجههـ

األفريقي، بتوفري مستشـارين تقنـيني إضـافيني تـابعني لألمـم      
املتحـــدة لوحـــدة التخطـــيط االســـتراتيجي واإلدارة التابعـــة 

، ويشجع األمني العـام علـى   لالحتاد األفريقي يف أديس أبابا
ــي،      ــاد األفريقــ ــية االحتــ ــيس مفوضــ ــع رئــ ــل، مــ أن يواصــ
وبالتنسيق مـع اجلهـات املاحنـة، حبـث سـبل ووسـائل تعزيـز        
ــذي تقدمــه األمــم     ــتقين ال الــدعم اللوجســيت والسياســي وال
املتحــدة لالحتــاد األفريقــي وبنــاء القــدرة املؤسســية لالحتــاد   

معاجلة التحديات الـيت   األفريقي للوفاء بالتزاماته عن طريق
تواجهــه يف جمــال دعــم البعثــة واملســاعدة يف النشــر الكامــل 
للبعثة، قـدر املسـتطاع وحسـب االقتضـاء، ـدف اسـتيفاء       
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معايري األمم املتحدة، وأن يوايف الس بآخر املعلومـات يف        

  ) ٩[من القرار] (الفقرة  ٥التقرير املشار إليه يف الفقرة 
فريقــــــي يف دعــــــم بعثــــــة االحتــــــاد األ

الصــومال: إنشــاء صــندوق اســتئماين؛  
    الدعوة إىل تقدمي املسامهات

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٩ير الثاين/ينا  كانون ١٦

يطلــب إىل األمــني العــام أن ينشــئ صــندوقاً اســتئمانياً لتــوفري 
الدعم املايل للبعثة حلـني نشـر بعثـة تابعـة لألمـم املتحـدة وأن       
يساعد على إعـادة تشـكيل قـوات األمـن الصـومالية اجلامعـة       
حبيــث تكــون شــاملة للجميــع وتــدريبِ أفرادهــا واالحتفــاظ  

ــه الفقــرة     ١٧٤٤مــن القــرار (ج)  ٤ــم حســبما تــنص علي
)، ويطلب أيضا إىل األمني العام أن يعقـد يف أقـرب   ٢٠٠٧(

وقــت ممكــن مــؤمتراً للمــاحنني التماســاً لتقــدمي التربعــات هلــذا  
الصندوق االستئماين، ويطلب إىل االحتاد األفريقـي أن يقـدم   
إىل هــذا الصــندوق االســتئماين، بالتشــاور مــع األمــني العــام، 

نيـــة، ويهيـــب بالـــدول األعضـــاء أن  الطلبـــات املتعلقـــة بامليزا
تتربع للصندوق االستئماين، ويشـري يف الوقـت نفسـه إىل أن    
وجــود الصــندوق االســتئماين ال مينــع االتفــاق علــى ترتيبــات 

  )  ٨ثنائية مباشرة دعماً للبعثة (الفقرة 
دعــــــم بعثــــــة االحتــــــاد األفريقــــــي يف 
ــدمي    ــدعوة إىل تقــــــ ــومال: الــــــ الصــــــ

    املسامهات

  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

ــة علــى    حيــث الــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة والدولي
ــم املتحـــ   ــندوق األمـ ــخاء يف صـ ــهام بسـ ــتئماين اإلسـ دة االسـ

ــندوق     ــود الصـ ــه إىل أن وجـ ــت ذاتـ ــري يف الوقـ ــة، ويشـ للبعثـ
االستئماين ال مينع االتفاق على ترتيبات ثنائية مباشـرة دعمـا   

  )  ٢٠للبعثة (الفقرة 
ــي:   ــاد األفريقـ ــدم إىل االحتـ ــدعم املقـ الـ
ــدمي    ــدة وتقـ ــم املتحـ ــول األمـ ــل أصـ نقـ

  الدعم اللوجسيت  

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٦

يرحــب بالتوصــيات بشــأن تعزيــز البعثــة الــواردة يف الرســالة       
ــة  ــمرب   ١٩املؤرخـ ــانون األول/ديسـ واملوجهـــة إىل  ٢٠٠٨كـ

رئيس جملس األمن من األمـني العـام، ويشـري إىل أن املسـؤولية     
الرئيسية عـن صـون السـالم واألمـن الـدوليني تقـع علـى عـاتق         
ــة    ــة ودون اإلقليمي الــس وأن التعــاون مــع املنظمــات اإلقليمي

إىل أنـه دعـا يف   ميكن أن يعزز األمن اجلماعي، ويشـري كـذلك   
ىل التخطــيط إلمكانيــة نشــر عمليــة  ) إ٢٠٠٧( ١٧٧٢القــرار 

حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة حتل حمـل البعثـة وأنـه الحـظ     
) أن اهلدف من البعثـة هـو اإلسـهام    ٢٠٠٧( ١٧٤٤يف القرار 

يف حتقيق االستقرار يف مرحلة أوىل ميكن أن تفضـي إىل إنشـاء   
عملية تابعة لألمـم املتحـدة، ويرحـب يف هـذا الصـدد بـاقتراح       

العام الداعي إىل القيام على الفـور مبـد البعثـة بتعزيـزات     األمني 
عينية عن طريق نقل األصـول بعـد تصـفية بعثـة األمـم املتحـدة       
يف إثيوبيــا وإريتريـــا، ويطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم، يف  
إطار السـعي إىل إدمـاج قـوات البعثـة يف عمليـة حلفـظ السـالم        

موعــة مــن عناصــر   تابعــة لألمــم املتحــدة، بتزويــد البعثــة مبج    
الدعم اللوجسـيت الـذي تـوفره األمـم املتحـدة تشـمل املعـدات        

ــرتني    ــا يف الفقـ ــوارد بياـ ــدمات الـ ــه   ٨ و ٧واخلـ ــن اقتراحـ مـ
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حزيران/يونيــه  ١تشــمل حتويــل األمــوال إىل البعثــة، حــىت   وال      

ــرة     ٢٠٠٩ ــه يف الفق ــرار املشــار إلي ــن  ٤أو حلــني اختــاذ الق [م
  ) ١٠قرة (الفالقرار]، أيهما حيدث أوال 

ــة كفالــــة أن تســــتخدم مجيــــع املعــــدات     يطلــــب إىل البعثــ
واخلــدمات الــيت توفرهــا األمــم املتحــدة عمــالً ــذا القــرار    
على حنو يتسم بالشـفافية والفعاليـة يف األغـراض املتوخـاة،     
ويطلب كـذلك إىل البعثـة أن تبلـغ األمـني العـام عـن حالـة        

    ن تفاصـيلها  استخدام تلك املعـدات واخلـدمات بطريقـة تبـي
يف مذكرة تفاهم تربم بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي   

) ١٢استنادا إىل إجراءات الرقابة الداخلية املناسبة (الفقرة 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار  

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع] 
   ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

يطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة تقــدمي جمموعــة مــن عناصــر 
ــيت إىل ا  ــدعم اللوجسـ ــدمات   الـ ــدات واخلـ ــمل املعـ ــة تشـ لبعثـ

تشمل حتويل األموال إليها، على حنو ما ورد يف رسـالته    وال
هـة إىل رئـيس   واملوج ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٣٠املؤرخة 

، ويطلـب  ٢٠١٠كانون الثاين/ينـاير   ٣١جملس األمن، حىت 
كذلك إىل األمني العام أن يدرج يف التقريرين اللـذين طُلـب   

[ مــن القــرار] آخــر املعلومــات  ١٣إليــه تقــدميهما يف الفقــرة 
  )  ١٧املتعلقة بإرسال جمموعة عناصر الدعم هذه (الفقرة 

  الوالية: 
  مكافحة القرصنة  

  ) ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار 
  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]

   ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٥

يؤكد من جديد دعمه للمسامهة اليت قدمتها بعـض الـدول   
نــامج األغذيـة العــاملي، ويهيــب  حلمايـة القوافــل البحريـة لرب  

بالدول واملنظمات اإلقليمية، بالتنسـيق الوثيـق فيمـا بينـها،     
ومع تبليغ األمني العام مسبقا، وبنـاء علـى طلـب احلكومـة     
االحتاديـــة االنتقاليـــة، أن تتخـــذ إجـــراءات حلمايـــة الســـفن  
املشــاركة يف نقــل وإيصــال املعونــة اإلنســانية إىل الصــومال  

ذن ــا األمــم املتحــدة، ويهيــب بالبلــدان واألنشــطة الــيت تــأ
املســـامهة بقـــوات يف البعثـــة أن تقـــدم، حســـب االقتضـــاء،  
الدعم هلذه الغاية، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم دعمـه  

  ) ١١هلذا الغرض (الفقرة 
  الوالية: 

  تعزيز القوات  
  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار 

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع] 
   ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٦

يرحــب بقــرار االحتــاد األفريقــي اإلبقــاء يف الصــومال علــى   
آذار/مــارس  ١٦بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال حــىت   

ــب إىل االحتــاد ا ٢٠٠٩ ــة   ، ويطل ــي أن يواصــل عملي ألفريق
نشر البعثة يف الصومال وأن يعزز تلـك العمليـة مبـا يسـاعد     
علـى الوصـول إىل قـوام القــوات املقـرر أصـال للبعثـة، وهــو       

ــطالع     ٨ ٠٠٠ ــى االضـ ــة علـ ــدرة البعثـ ــزز قـ ــا يعـ ــرد، ممـ فـ
بواليتها ومحاية املنشـآت الرئيسـية يف مقديشـو ومـن بينـها      

  ) ١اتيجية األخرى (الفقرة املطار وامليناء واملناطق االستر
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  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار        

  [املتخذ مبوجب الفصل السابع]
   ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

ـــ   ــاء علـــى بعث ــاد األفريقـــي اإلبقـ ــاد يطلـــب إىل االحتـ ة االحتـ
األفريقــي يف الصــومال الــيت نشــرها يف الصــومال وتعزيزهــا  

مـن   ٩لكي تضطلع بواليتها، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة     
)، ويرحـــب بـــاجلهود الـــيت يبـــذهلا ٢٠٠٧( ١٧٧٢القـــرار 

ــتراتيجية يف     ــاطق االسـ ــائر املنـ ــاء وسـ ــار واملينـ ــة املطـ حلمايـ
ــاعدة إىل    ــدمي املسـ ــلة تقـ ــى مواصـ ــجعه علـ ــو، ويشـ  مقديشـ

احلكومة االحتادية االنتقالية يف إنشاء قـوات األمـن الوطنيـة    
  ) ١٥وقوات الشرطة الصومالية (الفقرة 

  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار   تقدمي التقارير
  ذ مبوجب الفصل السابع] [املتخ

   ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

يطلب إىل البعثة كفالة استخدام مجيع املعـدات واخلـدمات   
ــة    املقدمــة يف إطــار جمموعــة عناصــر الــدعم بشــفافية وفعالي
حبيث تليب األغراض اليت تقدم ألجلها، ويطلب كذلك إىل 
االحتـــاد األفريقـــي أن يقـــدم إىل األمـــني العـــام تقريـــرا عـــن  

هــذه املعــدات واخلــدمات وفقــا ملــذكرة التفــاهم    اســتخدام
املزمع إبرامها بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي اسـتنادا    

    ) ١٨إىل إجراءات الرقابة الداخلية املناسبة (الفقرة 
ــااملناقشــات الــيت تنا  -باء  ت حفــظ الســالم ولــت عملي

    اإلقليمية
    لـــسخـــالل الفتـــرة املشـــمولة باالســـتعراض، عقـــد ا

سلسلةً من املناقشات تناولت عمليات حفظ السـالم اإلقليميـة،   
وال سيما فيما يتعلق مبـا يلـي: (أ) بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة      
ــة االحتــاد األفريقــي يف    بســيادة القــانون يف كوســوفو؛ (ب) بعث

ــرض    الســودان؛ (ج ــي يف الصــومال. وتع ــة االحتــاد األفريق ) بعث
املناقشـات املتعلقـة بنشـر بعثـة االحتـاد األورويب املعنيــة       ٨احلالـةُ  

بسيادة القانون يف كوسوفو بعد احلصول على اإلذن الالزم من 
ــرار    ــع الق ــه  ١٩٩٩( ١٢٤٤الــس ومتشــياً م ــذي حــدد في ) ال

و. أمــا احلالــة الــس مالمــح الوجــود املــدين الــدويل يف كوســوف
فتتطرق إىل املناقشات اليت جرت بعد فتـرة قصـرية مـن تـويل      ٩

العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور   
زمام األمور خلفاً لبعثة االحتاد األفريقـي يف السـودان. وتعـرض    

املناقشات املتعلقة بإمكانية نشر عملية حلفظ السـالم   ١٠احلالةُ 
لألمـــم املتحـــدة يف الصـــومال لتحـــل حمـــل بعثـــة االحتـــاد  تابعـــة 

ــيات/قوة   األفريقـــي يف الصـــومال أو نشـــرِ قـــوة متعـــددة اجلنسـ
لتحقيق االستقرار باإلضافة إىل عملية حلفظ السالم تابعة لألمم 
املتحدة، فضال عـن تـوفري الـدعم الـتقين واللوجسـيت واملـايل إىل       

  بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال. 
  ٨احلالة   
 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن   

 ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(
    ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩(
، أبلـــغ ٢٠٠٨شـــباط/فرباير  ١٨يف الرســـالة املؤرخـــة   

ــتركة       ــة املش ــة واألمني ــة اخلارجي ــين بالسياس ــامي املع ــلُ الس املمث
ــالقرار الـــذي اختـــذه االحتـــاد    لالحتـــاد األورويب األمـــني العـــام بـ

القاضي بنشر بعثـة االحتـاد    ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٤األورويب يف 
انون يف كوسوفو ضمن اإلطار الذي األورويب املعنية بسيادة الق

  .)١٠٢()١٩٩٩( ١٢٤٤ينص عليه القرار 
__________ 

)١٠٢(  S/2008/106 .املرفق ،  
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اليت عقدت يف نفس التاريخ، ذكر  ٥٨٣٩ويف اجللسة   
ممثـــل االحتـــاد الروســـي أن نشـــر بعثـــة االحتـــاد األورويب املعنيـــة 

الضروري من جملس  بدون استصدار القرار”بسيادة القانون مت 
 ١٢٤٤، وأن عناصر البعثـة ال تتفـق مـع أحكـام القـرار      “األمن

) وما تاله من قرارات للمجلس صـدرت بشـأن املهـام    ١٩٩٩(
والتشكيلة، مبا يف ذلك الطرائق املتعلقة بتوزيع اإلسـهامات بـني   
شــركاء األمــم املتحـــدة، واألهــم مــن ذلـــك، الواليــة املتعلقـــة      

وأعـرب ممثـل الصـني    . )١٠٣(يف كوسـوفو باحلضور الدويل املدين 
عن تقـديره لرغبـة االحتـاد األورويب يف االضـطالع بـدورٍ نشـط       
بشــأن مســألة كوســوفو، ولكنــه رأى أن علــى االحتــاد إيــالء       
االهتمــــام والــــدعم إىل ســــلطة الــــس ودوره يف حــــلّ هــــذه  

  .)١٠٤(املسألة
ومــن جهــة أخــرى، رحــب عــدد مــن املــتكلمني بقــرار    

ــيادة   االحتـــاد األورويب نشـــر بعثـــة االحتـــاد األورويب املعنيـــة بسـ
القانون يف كوسـوفو واإلسـهام يف االسـتقرار اإلقليمـي الطويـل      

ــد، واعتــربوا ذلــك أمــراً متســقا متامــا مــع القــرار         ١٢٤٤األم
وعالوة على ذلك، أعرب ممثل اململكة املتحدة  .)١٠٥()١٩٩٩(

لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن خمالفته الـرأي القائـل إن   
بعثة االحتاد األورويب ال ميكـن أن تنشـر إال مبوافقـة صـرحية مـن      

د املــدين الــس، فقــد كــان االحتــاد األورويب جــزءا مــن الوجــو 
الدويل يف كوسوفو من البدايـة. وأضـاف املمثـل أن بعثـة األمـم      
ــائها،       ــذ إنش ــورت من ــوفو تط ــة يف كوس ــإلدارة املؤقت املتحــدة ل
فتكيفت مع الظروف املتغرية يف إطار واليتها األصلية والواسعة 

  .)١٠٦(دون أن تتطلب أي قرارات جديدة من الس
__________ 

)١٠٣(  S/PV.5839 ، ٩الصفحة .  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(
(إيطاليـا)؛   ١٤(بلجيكا)؛ والصفحة  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٥(

  (فرنسا).   ٢٧(كرواتيا)؛ والصفحة  ٢٢والصفحة 
  .  ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٦(

ــيت عقــدت يف   ٥٨٥٠ويف اجللســة    ــارس  ١١ال آذار/م
ــة ، أكـــد ممثـــل صـــربيا أن بعثـــ ٢٠٠٨ ة االحتـــاد األورويب املعنيـ

بسيادة القانون يف كوسوفو والفريق التوجيهي الدويل التابع هلـا  
 ١٢٤٤يعمــــالن خــــارج نطــــاق املعــــايري الــــواردة يف القــــرار  

) وأن األنشطة اليت يضطلعان ا ال تتوافق مـع مبـادئ   ١٩٩٩(
امليثــاق ووثيقــة هلســنكي اخلتاميــة. واحــتج املمثــل بــأن املســألة   

ــت  ــ’’ليسـ ــبعـ ــهم  ‘‘ دم الترحيـ ــاد األورويب يف مقاطعتـ باالحتـ
اجلنوبية، غري أنه أكد أن ال بد من توفر واليـة قانونيـة واضـحة    
ملثل هذا االلتزام، األمر الذي ال ميكن حتقيقه إال باحلصول على 

  .)١٠٧(موافقة جملس األمن
 ان/حزيــر ١٢واعتــرب األمــني العــام، يف تقريــره املــؤرخ   

، أن استعداد االحتاد األورويب القيام بدور تنفيذي ٢٠٠٨يونيه 
ــؤوليات     ــم املسـ ــدة بتقاسـ ــم املتحـ ــمح لألمـ ــة سيسـ ــر فعاليـ أكثـ
واالستفادة من خربات هذه املنظمة اإلقليمية ومواردهـا. ورأى  
أن أهداف األمم املتحدة ستتحقق علـى حنـو أفضـل عـن طريـق      

قـــوى يف جمـــال ســـيادة قيـــام االحتـــاد األورويب بـــدور تنفيـــذي أ
) والسلطة العامة لألمم ١٩٩٩( ١٢٤٤القانون يف إطار القرار 

املتحــدة. وبنــاء علــى ذلــك أعــرب عــن اعتزامــه املبــادرة، ريثمــا 
ــه مــن الــس، إىل إعــادة تشــكيل الوجــود املــدين     يصــدر توجي
الدويل يف كوسوفو ليكون أكثر مالءمة للتصـدي لالحتياجـات   

اشـــئة يف امليـــدان، واملضـــي قـــدما باختـــاذ  التنفيذيـــة الراهنـــة والن
الترتيبــات العمليــة لــتمكني االحتــاد األورويب مــن تعزيــز دوره      

  .)١٠٨(التنفيذي يف جمال سيادة القانون
حزيران/يونيـه   ٢٠اليت عقـدت يف   ٥٩١٧ويف اجللسة   
ــة األمــم    ٢٠٠٨ ، وخــالل املناقشــة املتعلقــة بإعــادة تشــكيل بعث

ــة يف    ــإلدارة املؤقتـ ــدة لـ ــن    املتحـ ــد مـ ــرب العديـ ــوفو، أعـ كوسـ
املتكلمني عن تأييدهم إعادةَ تشكيل البعثة وأشاروا إىل أنـه مـن   

__________ 

)١٠٧(  S/PV.5850 ٥، الصفحة .  
)١٠٨(  S/2008/354 ١٩و ١٦و ١٥، الفقرات .  
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املمكن تنفيذ هذه املهمة يف إطار صالحيات األمني العـام وفقـا   
فقـد رأى ممثـل إيطاليـا    . )١٠٩()١٩٩٩( ١٢٤٤ألحكام القـرار  

اد األورويب، مبـا يف ذلـك عـن طريـق بعثـة االحتـاد       أن عمل االحت
ــة بســيادة القــانون يف كوســوفو، ســيكمل عمــل    األورويب املعني

ودفــع . )١١٠(األمــم املتحــدة يف صــون الســالم واألمــن الــدوليني  
مـن جهـود ألداء   ممثل إندونيسيا بأن مـا يبذلـه االحتـاد األورويب    

ــيم     ــد إزاء مركــز اإلقل ــايت أكــرب يف إطــار العمــل احملاي دور عملي
ينبغــي أن يلقــى التشــجيع والــدعم مــن الــس، وأكــد أن ذلــك 
الــدور يضــع يف حيــز التنفيــذ املوضــوع الــذي كــثريا مــا جــرت   
مناقشته يف اآلونة األخرية واملتعلق بالتعـاون بـني األمـم املتحـدة     

على النحو املتـوخى يف الفصـل الثـامن مـن     واملنظمات اإلقليمية 
امليثاق. وأعرب عن رأي مفاده أن املنظمات اإلقليميـة تسـتطيع   
تقدمي مسامهات ذات معىن وبناءة يف معاجلة القضـايا اإلقليميـة،   
كما هو احلال يف أفريقيـا واألمـريكتني وآسـيا، وأن هـذا األمـر      

املهم، فيمـا   ينبغي أن ينطبق باملثل على أوروبا. وأضاف أن من
يتعلــق ــذا التــآزر يف اجلهــود بــني املنظمــات اإلقليميــة واألمــم   
ــاد األورويب     ــطة االحتـ ــاً ألنشـ ــس متابعـ ــل الـ ــدة، أن يظـ املتحـ

وباإلضــافة إىل ذلــك، . )١١١(والعمليــة املدنيــة الدوليــة يف امليــدان
ــادة التشــكيل يف        ــن شــأن إع ــة املتحــدة أن م ــل اململك ــر ممث ذك
كوسوفو أن ميكن االحتاد األورويب من أداء دور أكرب اسـتلهاماً  

) وأن حيــرر األمــم املتحــدة كــي ٢٠٠٩( ١٨٠٩لــروح القــرار 
  .)١١٢(تنفذ أنشطة يف أماكن أخرى

__________ 

)١٠٩(  S/PV.5917 ــفحتان ــفحة   ١١و ١٠، الصـــــ ــا)، والصـــــ (إيطاليـــــ
(بلجيكــا)؛  ١٨(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٣(بنمــا)؛ والصــفحة ١٢

(اململكـة   ٢٢و ٢١(بوركينا فاسو)؛ والصفحتان  ١٩والصفحة 
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٤املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٧(الوالي

  (السيد فامتري سييديو).  
  .  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(
  .  ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(
  .  ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

ويف املقابــل، اعتــرب ممثــل االحتــاد الروســي انتشــار بعثــة     
االحتـــاد األورويب املعنيـــة بســـيادة القـــانون يف كوســـوفو دون     
احلصول على املوافقة املالئمة من جملس األمن وتشـكيلَ الفريـق   

، وأكـــد أن أي “غـــري قـــانونيني ”التـــوجيهي الـــدويل أمـــرين   
ءات تستهدف نقل الوظائف أو امللكية من بعثـة كوسـوفو   إجرا

ــة االحتــاد األورويب أو إىل  ــذي   إىل بعث ــدويل، ال ــدين ال ــل امل  املمث
وفيمـا  “. غـري مقبولـة  ”يتمتع مبركز شرعي، تعترب إجـراءات   ال

يتعلق بإعادة تشكيل بعثة األمم املتحدة، فقد رأى أن اختـاذ أي  
ل انتهاكاً للميثاق بغض خطوات من شأا جتاوز الس سيشكّ

النظر عن وقت اختاذها، وأن املتوقـع مـن األمـني العـام أن ميتنـع      
  .)١١٣(عن اختاذ أي إجراء مستقل ال يفرضه الس

تشــرين  ٢٤والحــظ األمــني العــام، يف تقريــره املــؤرخ    
ة ، أن بعثــة االحتــاد األورويب املعنيــة بســياد٢٠٠٨الثــاين/نوفمرب 

ــرام الكامــل للقــرار     ١٢٤٤القــانون يف كوســوفو ســتويل االحت
) وستعمل يف إطـار السـلطة العامـة لألمـم املتحـدة ويف      ١٩٩٩(

حدود إطارها احملايد إزاء مسـألة املركـز، وسـوف تقـوم بتقـدمي      
تقــارير إىل األمــم املتحــدة بانتظــام. وأفــاد أيضــا بــأن نشــر بعثــة  

وفو سـيتم بالتعـاون الوثيـق    االحتاد األورويب يف مجيع أحناء كوس
ــم    ــة األمـ ــيق مـــع بعثـ ــيني وبالتنسـ مـــع أصـــحاب املصـــلحة املعنـ

  .)١١٤(املتحدة
تشــــرين  ٢٦الــــيت عقــــدت يف   ٦٠٢٥ويف اجللســــة   

، أعرب العديد من املتكلمني عـن اتفـاقهم   ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 
ــم        ــة األم ــادة تشــكيل بعث ــة بإع ــام املتعلق ــني الع ــع توصــية األم م

مح بنشر بعثـة االحتـاد األورويب املعنيـة بسـيادة     املتحدة واليت تس
 )١١٦(. ورحب البعض مبا أبدتـه صـربيا  )١١٥(القانون يف كوسوفو

__________ 

  .  ١٦و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٣(
)١١٤(  S/2008/692 ٥٠، الفقرة .  
)١١٥(  S/PV.6025  ١٢(صـــــربيا)؛ والصــــــفحة   ٢٧و ٦، الصـــــفحتان 

 ١٤(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحتان  ١٣(فرنســا)؛ والصــفحة 
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مــن قبــول إلعــادة تشــكيل الوجــود الــدويل ونشــر بعثــة االحتــاد  
 وقــد كــرر ممثــلُ االحتــاد الروســي اإلعــراب عــن . )١١٧(األورويب

موقــف بلــده بشــأن ضــرورة موافقــة مجيــع األطــراف، مبــا فيهــا   
بلغراد، على إعادة تشكيل الوجود الدويل، وشـدد علـى أن أي   

  .)١١٨(حترك لاللتفاف حول الس هو انتهاك مباشر للميثاق
وأوضــح ممثــل اململكــة املتحــدة أن واليــة بعثــة االحتــاد     

األورويب املعنية بسيادة القانون تنبثـق مـن االحتـاد األورويب وأن    
البعثة سوف تنفذ واليتـها علـى حنـو مـا هـو مـبني يف إجـراءات        
االحتاد األورويب املشتركة ذات الصلة وستعمل يف الوقت نفسه 

  .)١١٩(ر السلطة العامة لألمم املتحدةيف إطا
ويف بيــان رئاســي تلــي خــالل اجللســة، رحــب الــس    

بالتعاون بني األمم املتحدة وسـائر اجلهـات الفاعلـة الدوليـة، يف     
)، كمــا رحــب بــاجلهود   ١٩٩٩( ١٢٤٤إطــار قــرار الــس   

املتواصــلة الــيت يبــذهلا االحتــاد األورويب لتعزيــز املنظــور األورويب 
ــا يســهم إ    ــها، مم ــان بكامل ــة غــرب البلق ســهاما حامســا يف  ملنطق

  .)١٢٠(استقرار املنطقة وازدهارها
 ١٧وعلى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ         

ــارس  ــة االحتــاد األورويب املعنيــة    ٢٠٠٩آذار/م ، اضــطلعت بعث
ــة يف    ــة الكامل بســيادة القــانون يف كوســوفو مبســؤوليتها التنفيذي

__________ 

(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة    ١٥والصــفحة (إيطاليــا)؛  ١٥ و
  (الصني).   ٢٢(فييت نام)؛ والصفحة  ٢١

  .  ٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(
(الواليـات   ١٣(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١١٧(

ــفحتان  ــدة)؛ والصــ ــفحة  ١٥و ١٤املتحــ ــا)؛ والصــ  ١٦(إيطاليــ
لكـــة (املم ٢٥(بنمـــا)؛ والصـــفحة   ٢٢(بلجيكـــا)؛ والصـــفحة  

  املتحدة).
  .  ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(
  .  ٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(
)١٢٠(  S/PRST/2008/44 .الفقرة الثانية ،  

، )١٢١( ٢٠٠٨نون األول/ديسـمرب  كا ٩جمال سيادة القانون يف 
  .)١٢٢(وأُرفق التقرير األول عن أنشطتها بالتقرير املذكور أعاله

  ٩احلالة   
    دانتقارير األمني العام عن السو  
ــة    ــدت يف   ٥٨٣٢يف اجللسـ ــيت عقـ ــباط/فرباير  ٨الـ شـ
، أثىن عدد من املـتكلمني علـى عمليـة نقـل السـلطة مـن       ٢٠٠٨

بعثة االحتاد األفريقـي يف السـودان إىل العمليـة املختلطـة لالحتـاد      
كــانون  ٣١األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور الــيت متــت يف  

هذا السياق، ذكرت املراقبـةُ  ويف . )١٢٣( ٢٠٠٧األول/ديسمرب 
ــاد    ــة لالحتـ ــة املختلطـ ــاد األفريقـــي أن العمليـ ــة عـــن االحتـ الدائمـ
األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور متثــل دلــيال ملموســا علــى  
ــات       ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــني األمـ ــة بـ ــدة البازغـ ــراكة اجلديـ الشـ
اإلقليميــة، مثــل االحتــاد األفريقــي، يف إطــار الســعي املســتمر إىل 

السالم واألمن الـدوليني. وشـجعت املراقبـةُ الـس علـى      حتقيق 
االستمرار يف تعزيز الدعم املقدم للجهـود الـيت تبـذهلا املنظمـات     
اإلقليمية بالنيابة عـن الـس الـذي يظـل هـو املنـوط باملسـؤولية        

  .)١٢٤(الرئيسية عن السالم واألمن الدوليني مبوجب امليثاق
) الــذي أذن ٢٠٠٧( ١٧٦٩واعتــرب ممثــل بنمــا القــرار   

مــن خاللــه الــس بانتشــار العمليــة املختلطــة يف دارفــور قــرارا   
تارخييا مت التأكيد فيه علـى التصـميم السياسـي للمنظمـتني علـى      
تقاسم املسؤوليات يف سـبيل حتقيـق هـدف مشـترك، كمـا أكـد       

ثاق فيما يتعلـق بالتعـاون مـع    التزام الس بالفصل الثامن من املي
__________ 

)١٢١(  S/2009/149 ٥، الفقرة .  
  املرجع نفسه، املرفق األول.    )١٢٢(
)١٢٣(  S/PV.5832  ١٣(االحتـــاد األفريقـــي)؛ والصـــفحة  ١٠، الصــفحة 

 ٢٦(جنـــوب أفريقيــا)؛ والصـــفحتان   ١٨حة (الصــني)؛ والصــف  
  (اململكة املتحدة).   ٢٧و

  .  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(
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املنظمات اإلقليمية يف التسوية السلمية للرتاعات. وشـجع علـى   
  .)١٢٥(استخدام هذه الروح اخلالقة يف تسوية نزاعات أخرى

   ١٠احلالة   
    احلالة يف الصومال   
آذار/مــارس  ١٤قــدم األمــني العــام، يف تقريــره املــؤرخ   
، معلومــات عــن حالــة التخطــيط للطــوارئ فيمــا يتعلــق  ٢٠٠٨

ــم املتحــدة يف       ــة لألم ــظ الســالم تابع ــة حلف ــة نشــر عملي بإمكاني
قي يف الصـومال. وأشـار   الصومال لتحل حمل بعثة االحتاد األفري

إىل الرسالة الواردة من رئيس مفوضية االحتاد األفريقي املؤرخـة  
طلباً موعة من عناصر الـدعم املـايل    ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠

واللوجســيت والــتقين تعــدها األمــم املتحــدة لفائــدة بعثــة االحتــاد   
، فدعا الدولَ األعضاء إىل النظر بشكل إجيـايب يف  )١٢٦(األفريقي

لطلـــب. وكـــرر عـــرض خيـــارات أخـــرى وردت يف تقريـــر      ا
حتـالف  ”، منها نشر قوة قويـة متعـددة اجلنسـيات أو    )١٢٧(سابق

لفتـرة زمنيـة حمـددة يكـون هلمـا هـدف       “ من الشركاء املهـتمني 
حمدود، هو ضمان أمن منطقة حمددة، ميكن أن ميهد الطريق إىل 

  .)١٢٨(سحب القوات األجنبية
ــيت عقــدت يف   ٥٨٥٨ويف اجللســة    ــارس  ٢٠ال آذار/م
، الحــظ ممثــل أوغنــدا أن املســؤولية األوليــة عــن صــون   ٢٠٠٨

الســـالم واألمـــن الـــدوليني يتحملـــها الـــس، إال أن الـــس      
بإمكانه، مبوجب الفصل الثامن مـن امليثـاق، أن يفـوض منظمـة     

لنيابة عنـه، علـى حنـو مـا فعـل      إقليمية لالضطالع بتلك املهمة با
مع بعثة االحتاد األفريقي يف الصـومال. وأشـار املمثـل مـع ذلـك      
إىل أن تفويض السلطة ال يصل إىل حد التخلي عـن املسـؤولية،   
ــتباقية يف       ــادة اس ــن االضــطالع بقي ــس مبســؤوليته ع ــر ال وذكّ

__________ 

  .  ٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
)١٢٦(  S/2008/178 .املرفق األول ،  
)١٢٧(  S/2007/658.  
)١٢٨(  S/2008/178 ٨٨و ٨٥، الفقرتان.  

حشد املـوارد والسـوقيات الالزمـة للنشـر الكامـل لبعثـة االحتـاد        
قــي يف الصــومال. وشــدد علــى ضــرورة االنتقــال بســرعة   األفري

صوب نشر قوة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة لتتوىل املهمـة  
من بعثـة املـراقبني العسـكريني بـدون شـروط مسـبقة. وأكـد أن        
ــة ينبغــي أال تكــون شــروطا مســبقة وأن النشــر      األحــوال األمني

لتثبيـــت الكامـــل لبعثـــة االحتـــاد األفريقـــي يف الصـــومال كبعثـــة  
االســتقرار ينبغـــي أن يكـــون نـــواةَ قـــوة األمـــم املتحـــدة املزمـــع  

  .)١٢٩(إنشاؤها
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨١٤ويف القـ ــايو  ١٥) املـ أيار/مـ
٢٠٠٨ لــــس عــــن اســــتعداده للنظــــر، يف الوقــــت ، أعـــرب ا

ــة االحتــاد     ــة حلفــظ الســالم ختلــف بعث املناســب، يف إنشــاء عملي
األفريقي يف الصومال، رهناً بـإحراز تقـدم يف العمليـة السياسـية     

  .)١٣٠(وحتسن الوضع األمين يف امليدان
ويف وقت الحق، أحاط الس علما، يف بيانه الرئاسي   
، بطلــب طــريف اتفــاق جيبــويت ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٤املــؤرخ 

يوما، بنشـر   ١٢٠أذن األمم املتحدة وتضطلع، يف غضون بأن ت
قوة دولية لتحقيق االستقرار. وطَلب إىل األمـني العـام أن يقـدم    
معلومات مفصلة عـن خطـط الطـوارئ الـيت وضـعها وأن يـورد       
بيانا مفصال وموحداً عن تكـوينِ قـوة متعـددة اجلنسـيات ميكـن      

ئـدة عمليـة حلفـظ    نشرها إضافة إىل مفهوم مفصل للعمليات لفا
  .)١٣١(السالم ميكن أن تضطلع ا األمم املتحدة

تشــــرين  ٢٠الــــيت عقــــدت يف   ٦٠٢٠ويف اجللســــة   
، أشــار مــدير شــعبة أفريقيــا الثانيــة التابعــة ٢٠٠٨الثــاين/نوفمرب 

إلدارة عمليــات حفــظ الســالم إىل أن مســتوى التــزام الــدول       
ضاء بدعم نشر القوة املتعددة اجلنسـيات ال يـزال منخفضـا    األع

ومل يـتم بعــد حتديـد دولــة رائــدة، علـى الــرغم مـن اجلهــود الــيت     
__________ 

)١٢٩(  S/PV.5858 ١٢-١٠، الصفحات .  
  . ٨)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨١٤رار الق  )١٣٠(
)١٣١(  S/PRST/2008/33.الفقرتان السادسة والتاسعة ،   
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بــذهلا األمــني العــام حلشــد دول رائــدة حمتملــة وبلــدان مســامهة    
بقوات يف القوة. وشـدد علـى أن قـوةً متعـددة اجلنسـيات، هـي       

حتقيـق االسـتقرار   قوة العمل املوحدة، جنحت يف التسـعينات يف  
يف مقديشو بينما فشلت يف املهمة نفسها قوةُ حفظ سالمٍ تابعة 
ــدرات أقــل. والحــظ أن القــوة املتعــددة     لألمــم املتحــدة ذات ق

عمليــة حمــدودة  ”اجلنســيات الــيت اقترحهــا األمــني العــام هــي      
اتفـاق جيبـويت    إىل دعـم ترمي على وجـه التحديـد   “ ومستهدفة

ابعة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة، والتمهيد النتشار بعثة مت
فناشد الدول األعضاء االلتزام مبستوى من القـدرات العسـكرية   
مماثل لتلك املخصصة ملكافحة القرصنة عند النظـر يف نشـر قـوة    

  .)١٣٢(متعددة اجلنسيات من هذا القبيل
ويف ســياق املناقشــة، أيــد العديــد مــن املــتكلمني بشــدة    

االستقرار، على النحو املنصوص عليه مبوجب نشر قوة لتحقيق 
ــة     اتفــاق جيبــويت، بوصــف ذلــك خطــوة أوىل حنــو إنشــاء عملي

ويف هــذا الصــدد،   . )١٣٣(حلفــظ الســالم تابعــة لألمــم املتحــدة    
أكدت من جديد املراقبةُ الدائمة عن االحتـاد األفريقـي اسـتعداد    

ي يف منظمتــها العمــل مــن أجــل إدمــاج بعثــة االحتــاد األفريقــ       
الصــومال يف قــوة متعــددة اجلنســيات لتحقيــق االســتقرار، بغيــة  
ــم املتحــدة يف       ــة لألم ــظ الســالم تابع ــة حلف ــد لنشــر عملي التمهي

  .)١٣٤(الصومال
      مــن املــتكلمني عــن تأييــدهم لنشــر قــوة وأعــرب عــدد

متعددة اجلنسيات، فكرروا دعوم إىل زيـادة الـدعم املقـدم إىل    
الصــومال، مبــا يف ذلــك الــدعم املــايل  بعثــة االحتــاد األفريقــي يف 

__________ 

)١٣٢(  S/PV.6020 ٧و ٦، الصفحتان .  
(املراقبـة   ١٣(الصـومال)؛ والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(

(اجلماهريية العربيـة   ١٨الدائمة عن االحتاد األفريقي)؛ والصفحة 
(فييـت   ٢٢(بوركينـا فاسـو)؛ والصـفحة     ١٩الليبية)؛ والصفحة 

ــفحتان   ــام)؛ والصـ ــفحتان   ٢٣و ٢٢نـ ــا)؛ والصـ  ٢٧و ٢٦(بنمـ
  (كرواتيا).  

  .  ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٤(

ــة الليبيــة أن     . )١٣٥(واللوجســيت ــة العربي ــأى ممثــل اجلماهريي وارت
ــديها جتــارب عديــدة يف إر   ســال قــوات حلفــظ  األمــم املتحــدة ل

ــع     ــون الوضـ ــيات دون أن يكـ ــددة اجلنسـ ــوات متعـ ــالم وقـ السـ
مستقراً، ومـن مث جيـب أن تشـرع فـورا، وبالتعـاون مـع االحتـاد        
ــتقرار يف     ــق االســـ ــة لتحقيـــ ــوة دوليـــ ــر قـــ ــي، يف نشـــ األفريقـــ

  .)١٣٦(الصومال
أمــا ممثــل فرنســا فقــد أيــد متامــاً فكــرة أن يــأذن الــس   

ة اجلنسـيات يف مقديشـو تكــون قويـةً وجمهــزة    بنشـر قـوة متعــدد  
بشكل مناسب دف يئة الظروف لنشر عملية حلفظ السـالم  
تابعة لألمم املتحـدة يف املسـتقبل، مالحظـاً يف الوقـت نفسـه أن      

وأكــد ممثــل . )١٣٧(مــن الضــروري إجــراء مناقشــات أكثــر تقنيــة 
أن القوة الدولية املزمع إنشاؤها لتحقيق االسـتقرار هـي   بلجيكا 

لبعثـة االحتـاد األفريقـي احلاليـة يف الصـومال،      “ أساسا توسـيع ”
وإن كان توسيعا معززاً بوضوح. وشدد علـى أن زيـادة الـدعم    
املقدم إىل بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال أمـر ضـروري يف       

باستعداد دول معينة لتويل انتظار املزيد من التوضيح فيما يتعلق 
قيادة هذه القـوة، مؤكـدا أن أي رد إجيـايب ملسـألة إجيـاد مـوارد       
إضــافية لبعثــة االحتــاد األفريقــي يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بقــدرة        
األطـــراف يف اتفـــاق جيبـــويت علـــى تنفيـــذ االلتزامـــات الـــيت        

ف ممثل االحتـاد الروسـي أن التنفيـذ الكامـل     وأضا. )١٣٨(قطعتها
التفاق جيبويت وما ينتج عنه من حتسن يف األوضاع األمنية من 
        شأنه أن حيفز البلـدان علـى املسـامهة بقـوات دعمـا إلنشـاء قـوة

  .)١٣٩(متعددة اجلنسيات
__________ 

ــا فاســو)؛ والصــفحة   ٢٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٣٥(  ١٨(بوركين
ــة)؛ والصــفحة    ــة الليبي ــة العربي ــا)؛ والصــفحة   ٢٣(اجلماهريي  ٢٤(بنم

  (الصني).  
   .١٩و ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٦(
  .  ١٦و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٧(
  .  ٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٨(
  .  ٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(
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وكان العديد من املتكلمني أكثـر حـذراً عنـد النظـر يف       
فقـد رأت ممثلـةُ الواليـات املتحـدة     نشر قوة متعددة اجلنسـيات.  

أن األداء املــثري لإلعجــاب لبعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال  
ــؤدي دورا قيمــا يف     ــوات حفــظ الســالم ميكــن أن ت يثبــت أن ق

لـذا اعتـربت أن   البلد، حىت يف غياب قـوة متعـددة اجلنسـيات، و   
ــة      ــدعم بعث ــدويل مســتعدا ل مــن الضــروري أن يكــون اتمــع ال
ــه.    االحتــاد األفريقــي يف الصــومال بكــل األدوات الــيت يف حوزت
ورأت أيضا أنه ينبغي النظر يف كل اخليـارات املتاحـة، وخباصـة    

ورأى . )١٤٠(إذا مل يكــن تشــكيل قــوة متعــددة اجلنســيات ممكنــا
ــوة      ــه أن مــن الصــعب تصــور ق ممثــل اململكــة املتحــدة مــن جانب

أو “ القدرات”تقليدية حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة لديها 
صـومال حاليـا،   الوالية املطلوبة للتصدي للتحديات اليت متثلها ال

وبالتــايل ينبغــي أال يــأذن الــس بإرســال قــوة غــري قــادرة علــى  
االضطالع باملهمة، ال سيما يف ضوء جتاربه السـابقة يف إرسـال   
قوات غري جمهزة جتهيزا كامال إىل مسرح العمليات بينمـا كـان   
ــوده       ــى مواصــلة جه ــام عل ــني الع ــرتاع مســتمرا. وشــجع األم ال

للمسامهة يف قوة متعـددة اجلنسـيات يف   لتحديد الدول املستعدة 
  .)١٤١(أسرع وقت ممكن

كــــانون  ١٦الــــيت عقــــدت يف   ٦٠٤٦ويف اجللســــة   
،كرر األمـني العـام اإلعـراب عـن موقفـه      ٢٠٠٨األول/ديسمرب 

قائال إن أنسب استجابة للتحديات األمنية املعقدة يف الصـومال  
ات ولــيس عمليــة عاديــة حلفــظ هــو إنشــاء قــوة متعــددة اجلنســي

ــوة      ــة لصــاحل الق ــوفر تعهــدات كافي الســالم، وأشــار إىل عــدم ت
املتعــددة اجلنســيات بعــد توجيهــه النــداء إىل الــدول األعضــاء       
ــه أن     ــة لإلســهام فيهــا. مث أعــرب عــن اعتزام واملنظمــات الدولي
ــرح علــى جملــس األمــن تــدابري ملموســة مــن شــأا تــوفري         يقت

زمة لدعم عملية السالم يف جيبويت ومتهيـد  الترتيبات األمنية الال
__________ 

  .  ٣٠و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٠  
  .  ٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٤١(

الطريق لنشر عمليـة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، مبـا يف ذلـك        
تزويد االحتاد األفريقي مبـوارد كـبرية وموثـوق ـا لتعزيـز بعثتـه       
يف الصومال وحتويل مجيع املوارد اليت مت التعهد ا لقوة متعددة 

ــة عــدم إن    ــة يف حال ــك البعث ــددة  اجلنســيات إىل تل ــوة متع شــاء ق
  .)١٤٢(اجلنسيات
ــا أن     وأعربـــت ممثلـــة الواليـــات املتحـــدة عـــن اعتقادهـ

الوقت قد حان لكي تنظر األمم املتحدة يف إنشاء عملية حلفـظ  
أرض  الســالم وتــأذن ــا بــالنظر إىل الظــروف الســائدة علــى      

الواقع. ويف حني أعربت عن التزام الواليات املتحدة بدعم بعثة 
االحتاد األفريقي القائمة، فقد أشارت إىل أن تاريخ دعم قـوات  
ــة     ــتطيع إدامـ ــدويل ال يسـ ــع الـ ــبني أن اتمـ ــوع يـ ــذا النـ ــن هـ مـ
املسامهات الطوعية والتدريب الطوعي، وال ميكنه إدامة اآلليات 

السـة. وأضـافت أن هـذا األمـر هـو      اليت تضـمن سـري العمـل بس   
سبب وجود عنصرٍ لعمليـات حفـظ السـالم يف األمـم املتحـدة،      
وهو عنصر يستفيد من املوارد الكاملة للدول األعضـاء بطريقـة   

. والحظ ممثلُ فرنسا )١٤٣(إلزامية، ال طوعاً، للقيام بعمل الس
د أن القيام بعملية تقليدية حلفـظ السـالم لـن يكـون واقعيـا، فأيـ      

اقتراح األمني العام تقدمي دعم حاسم لبعثـة الحتـاد األفريقـي يف    
الصــومال وأوصــى بإنشــاء صــندوق اســتئماين خمصــص هلــذه       

بيد أن ممثل جنوب أفريقيا عـارض املقتـرح الـداعي    . )١٤٤(البعثة
ــندوق ا ــاء صـ ــاد   إىل إنشـ ــة االحتـ ــاس أن بعثـ ــى أسـ ــتئماين علـ سـ

األفريقي حتتاج إىل موارد ميكن التنبؤ ا والتعويل عليها، األمـر  
وكـان ممثـلُ   . )١٤٥(الذي ال ميكن أن يتحقق عن طريق التربعات

االحتاد األفريقي من بني املتكلمني اآلخرين الذين أعادوا تأكيـد  
اد األفريقـي يف الصـومال   موقفهم بشأن تقدمي الدعم لبعثة االحتـ 

ونشـر قــوة حلفـظ الســالم تابعـة لألمــم املتحـدة أو قــوة متعــددة     
__________ 

)١٤٢(  S/PV.6046 ١٠، الصفحة .  
  .  ١٣الصفحة املرجع نفسه،   )١٤٣(
  .  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٤(
  .  ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(
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، فقد ذكر أن أحـد املتطلبـات العاجلـة دعمـا للبعثـة      )١٤٦(اجلنسيات
ــة معــززة لالحتــاد      يف هــذا املنعطــف احلاســم هــو االســتفادةُ مــن بعث
األفريقي يف الصومال من خالل تقـدمي الـدعم العاجـل الـالزم لرفـع      

ــو      ــه وه ــوة إىل احلــد املســموح ب ــوام الق ــز   ٨ ٠٠٠ق ــدي وتعزي جن
  .)١٤٧(إمكانيات بعثة االحتاد األفريقي بقدرات جوية وبرية

كــــانون  ١٦الــــيت عقــــدت يف   ٦٠٦٨ويف اجللســــة   
) الذي ٢٠٠٩( ١٨٦٣، اختذ الس القرار ٢٠٠٩الثاين/يناير 

مدد مبوجبه واليـة بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال مبوجـب       
الفصل السابع من امليثاق، مبا يف ذلك اإلذن املمنـوح هلـا باختـاذ    
مجيع التدابري الالزمة. وأعـرب أيضـا عـن اعتزامـه إنشـاء عمليـة       
حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة يف الصومال تكون مبثابـة قـوة   

ــا بإصــد متابعــة للب ــة، رهن ــول   عث ار جملــس األمــن قــرارا آخــر حبل
. وعالوة على ذلك، طلب الـس إىل  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١

األمــني العــام أن ينشــئ صــندوقا اســتئمانيا لتــوفري الــدعم لبعثــة    
ــة حلفــظ الســالم تابعــة لألمــم      االحتــاد األفريقــي حلــني نشــر بعث

العـام أن  الـذي تقـدم بـه األمـني      )١٤٨(املتحدة، ورحب بـاملقترح 
ــة االحتــاد      ــدعم اللوجســيت إىل بعث يقــدم جمموعــة مــن عناصــر ال
األفريقـي يف الصـومال تشـمل حتويـل األصـول إليهـا يف أعقــاب       

  .)١٤٩(تصفية بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا
__________ 

(إيطاليــا)؛  ١٤(الصــني)؛ والصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٤٦(
 ٢٢(اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛ والصــــفحة  ١٨والصــــفحة 

(بوركينــــا فاســـــو)؛   ٢٣ و ٢٢(كوســــتاريكا)؛ والصـــــفحتان  
  (بنما).   ٢٥والصفحة 

  .٤٥و ٤٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٧(
)١٤٨(  S/2008/804 ٨و ٧، الفقرتان .  
  .  ١٠ و ٨ و ٤ و ٢)، الفقرات ٢٠٠٩( ١٨٦٣القرار   )١٤٩(

ويف أعقاب اختاذ القرار، أكد ممثل اململكـة املتحـدة أن     
ــرار      ــه يف الق ــص علي ــذي ن ــل ال ــق بالتموي ــب املتعل  ١٨٦٣الترتي

، إال أنـه يسـتلزم رصـدا يـتم بصـورة      “ميكن تنفيـذه ) ”٢٠٠٩(
. )١٥٠(وثيقـــة وينبغـــي أال يتجـــاوز صـــالحيات اجلمعيـــة العامـــة 

وباملثل شدد ممثـل اليابـان علـى أن مـن املهـم احتـرام اختصـاص        
ــم      ــة لألم ــة واإلداري ــب املالي ــق باجلوان ــا يتعل ــة فيم ــة العام اجلمعي
املتحدة وغري ذلـك مـن األنشـطة األخـرى الـيت تـأذن ـا األمـم         

مـن قبيـل أنشـطة    املتحدة ولكن تنفذها كيانات غـري تابعـة هلـا،    
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال. وأعرب يف هذا السياق عـن  
حتفظــات بلــده اجلــادة بشــأن املســاس مببــدأ التمويــل مــن خــالل 
االشــتراكات اإلجباريــة. ودعــا إىل أن جتــري اجلمعيــة العامـــة      
استعراضــا متأنيــا موعــة العناصــر الــيت ينبغــي أن تنفــذ بصــورة 

  .)١٥١(ةشفافة وخاضعة للمساءل
ــاير  ٣٠ويف أعقــاب الرســالة املؤرخــة     كــانون الثاين/ين
الــواردة مــن األمــني العــام والــيت عــرض فيهــا معلومــات  ٢٠٠٩

عناصــر الــدعم اللوجســيت إىل     مســتكملة عــن تقــدمي جمموعــة   
، جـدد الـس، مبوجـب    )١٥٢(االحتاد األفريقي يف الصومال بعثة

، موافقته ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار 
ــىت      ــدعم حــ ــذا الــ ــدمي هــ ــى تقــ ــاير   ٣١علــ ــانون الثاين/ينــ كــ

١٥٣(٢٠١٠(.  
__________ 

)١٥٠(  S/PV.6068 ٤، الصفحة .  
  .  ٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٥١(
)١٥٢(  S/2009/60.  
  .١٧)، الفقرة ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار   )١٥٣(
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      ءات إنفاذإذن جملس األمن للتنظيمات اإلقليمية باختاذ إجرا - رابعا 
  مالحظة    

 

يتنـاول هـذا القسـم املمارسـة الـيت يتبعهـا جملـس األمــن          
ــى    ــاذ علـ ــراءات إنفـ ــاذ إجـ ــة باختـ ــات اإلقليميـ يف اإلذن للتنظيمـ

مـن امليثـاق. وبـالنظر إىل أن     ٥٣املادة النحو املنصوص عليه يف 
القســم الثالــث يســتعرض إذنَ الــس لعمليــات حفــظ الســالم    
اإلقليميـــة باســـتخدام القـــوة يف تنفيـــذ والياـــا، فســـريكز هـــذا 

إلقليميـة باختـاذ إجـراءات إنفـاذ     القسـم علـى اإلذن للمنظمـات ا   
  يف سياقات غري تلك املتعلقة بعمليات حفظ السالم اإلقليمية.  

 :وقــــد نظّــــم هــــذا القســــم يف قســــمني فــــرعيني مهــــا   
القرارات املتعلقة باإلذن لتنظيمات إقليميـة باختـاذ إجـراءات     (أ)

ــة    ــيت تناولــت اإلذن لتنظيمــات إقليمي إنفــاذ؛ (ب) املناقشــات ال
  راءات إنفاذ.  باختاذ إج

القرارات املتعلقة باإلذن لتنظيمات إقليمية باختـاذ    - ألف
    إجراءات إنفاذ 

ــن،       ــس األمـ ــد جملـ ــتعراض، عمـ ــمولة باالسـ ــرة املشـ يف الفتـ
ــاق، إىل حــ    ث التنظيمــات متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث

ــذ اجلــزاءات     ــه علــى املســاعدة يف تنفي ــد مــن قرارات ــة يف العدي اإلقليمي
ــدابري اجلــزاءات     ــدابري الفصــل الســابع. وفيمــا يتعلــق بت وغريهــا مــن ت
املفروضة على السـودان وكـوت ديفـوار، أهـاب الـس بالتنظيمـات       
ــدها     ــات الرصــد بتزوي ــة أن تتعــاون مــع جلــان اجلــزاءات وآلي اإلقليمي

. أمـا فيمـا يتعلـق بعـدم     )١٥٤( لومات املتصلة بتنفيذ التدابري اجلزائيةباملع
املنظمـات الدوليـة   ”انتشار أسلحة الدمار الشامل، فقد حث الـس  

على إبالغ اللجنة املنشأة عمال بالقرار  “اإلقليميةواإلقليمية ودون 
  .)١٥٥( ) بااالت اليت تستطيع تقدمي املساعدة فيها٢٠٠٤( ١٥٤٠

__________ 

ــق   )١٥٤( ــا يتعلـ ــر   فيمـ ــر القـ ــودان، انظـ ــرة ٢٠٠٨( ١٨٤١ار بالسـ ؛ ٤)، الفقـ
    .٣)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٢يتعلق بكوت ديفوار، انظر القرار   وفيما

  .٥)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨١٠القرار   )١٥٥(

ويف سياق مكافحة القرصنة قبالة سـواحل الصـومال،     
ض قـرارات كـرر   اختذ الس خالل الفترة املشمولة باالسـتعرا 

ــة، مبــا فيهــا     ــه الــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليمي فيهــا دعوت
االحتــاد األورويب ومنظمــة حلــف مشــال األطلســي، إىل تقــدمي    
ــاعدات     ــحنِ املسـ ــة شـ ــومال ومحايـ ــة إىل الصـ ــاعدة التقنيـ املسـ
اإلنســانية إضــافة إىل تنســيق اإلجــراءات فيمــا بينــها، واعتــرف 

اإلقليميـــة والدوليـــة يف هـــذا  بـــاجلهود الـــيت بذلتـــها املنظمـــات
الصدد. ورغم أن الس مل يأذن يف بادئ األمر سوى للـدول  
باستخدام مجيع التدابري الالزمة لقمع أعمال القرصنة والسـطو  
املســلح، وذلــك يف امليــاه اإلقليميــة للصــومال أوال مث يف أعــايل  
ــات       ــمل املنظمـ ــذا اإلذن ليشـ ــاق هـ ــع نطـ ــد وسـ ــار، فقـ البحـ

، مــنح ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٢ا. ويف اإلقليميــة أيضــ
ــراره   ــس بقـ ــات  ٢٠٠٨( ١٨٤٦الـ ــدول واملنظمـ ) اإلذن للـ

اإلقليميــــة الــــيت تتعــــاون مــــع احلكومــــة االحتاديــــة االنتقاليــــة 
مــن أجــل قمــع أعمــال   “مجيــع الوســائل الالزمــة”باســتخدام 

القرصـــنة والســـطو املســـلح يف البحـــر داخـــل امليـــاه اإلقليميـــة  
ة على ذلك وتلبية لطلب احلكومـة االحتاديـة   للصومال. وعالو

االنتقاليـــة مـــن اتمـــع الـــدويل أن يســـاعدها يف اختـــاذ مجيـــع   
ــردع مــن يســتخدمون أراضــي الصــومال     ــدابري الضــرورية ل الت
وجمالــه اجلــوي الرتكــاب أعمــال قرصــنة، اختــذ الــس القــرار  

، ٢٠٠٨كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٦) يف ٢٠٠٨( ١٨٥١
ــه للــدول وامل ــة باختــاذ  وأذن ب مجيــع التــدابري ”نظمــات اإلقليمي

يف الصـــومال مـــن أجـــل قمـــع أعمـــال القرصـــنة   “الضـــرورية
ــد اإلذن باســتخدام      والســطو املســلح يف البحــر. وجــرى جتدي
القوة يف مياه الصومال اإلقليمية وأراضيه وجماله اجلوي خـالل  

  ).  ٤الفترة املشمولة باالستعراض (انظر اجلدول 
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  ٤اجلدول 
القرارات اليت اختذها الس مبوجـب الفصـل السـابع وأذن ـا للتنظيمـات اإلقليميـة باختـاذ إجـراءات إنفـاذ، مبـا يف ذلـك            

    استخدام القوة
  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
      عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل      

تدابري أخـرى اختـذها الـس مبوجـب     
  الفصل السابع

  تقدمي املساعدة إىل اللجنة

  ) ٢٠٠٨( ١٨١٠القرار 
   ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٥

يشجع الدول اليت لديها طلبات للمساعدة علـى أن حتيلـها   
، ويشــجعها علــى ١٥٤٠إىل اللجنـة املنشــأة عمــال بـالقرار   

ــة املنشــأة عمــال      ــوذج اللجن ــرض من ــذلك الغ أن تســتخدم ل
ــالقرار  ــدول    ١٥٤٠بـــ ــث الـــ ــاعدة، وحيـــ ــات املســـ لطلبـــ

واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية على أن تبلـغ  
ــالقرار    ــة املنشــأة عمــال ب ، حســب االقتضــاء،  ١٥٤٠اللجن

باــاالت الــيت ميكــن أن  ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ٢٥حبلــول 
تقدم فيها املساعدة، ويهيـب بالـدول وبتلـك املنظمـات إن     

ــالقرار مل تبلــغ اللجنــة املنشــأ  باســم جهــة  ١٥٤٠ة عمــال ب
ــول     ــك حبلــ ــل ذلــ ــاعدة أن تفعــ ــة باملســ ــال معنيــ  ٢٥اتصــ

  )٥(الفقرة  ٢٠٠٨حزيران/يونيه 
      تقارير األمني العام عن السودان

  التدابري اجلزائية
ــدمي ــق  تقـ ــة وفريـ ــات إىل اللجنـ  املعلومـ
  اخلرباء

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤١القرار 
   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥

حيث مجيـع الـدول وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة واالحتـاد        
قـي واألطـراف املهتمـة األخـرى علـى أن تتعـاون مــع       األفري

اللجنة ومع فريق اخلرباء بشكل كامل، وخباصة عن طريـق  
تقدمي أي معلومات يف حوزا عن تنفيذ التـدابري املفروضـة   

) ٢٠٠٥( ١٥٩١) و٢٠٠٤( ١٥٥٦مبوجــــب القــــرارين  
  ) ٤(الفقرة 

) ٢٠٠٩( ١٨٩١من القرار  ٤يرد احلكم نفسه يف الفقرة     
      احلالة يف كوت ديفوار

  التدابري اجلزائية
ــق    ــة وفريـ ــات إىل اللجنـ ــدمي املعلومـ تقـ

  اخلرباء
  

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار 
   ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

حيث مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة املعنية واملنظمـات  
ت املعنية األخرى، مبا فيها عملية كيمربيل، على أن واجلها

ــة     ــق اخلــرباء وعملي ــة وفري ــا كــامال مــع اللجن تتعــاون تعاون
األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقـوات الفرنسـية، خباصـة    
عن طريق تقدمي أي معلومات تتوافر لـديها بشـأن احتمـال    

 ٩و ٧وقوع انتهاكات للتدابري املفروضة مبوجب الفقرات 
مـن القـرار    ٦) والفقـرة  ٢٠٠٤( ١٥٧٢من القـرار   ١١و 

[مــن  ١) والــيت أعيــد تأكيــدها يف الفقــرة  ٢٠٠٥( ١٦٤٣
  ) ١٥القرار] (الفقرة 

 ١٨٩٣مــــن القــــرار  ١٨يــــرد احلكــــم نفســــه يف الفقــــرة      
)٢٠٠٩ (  
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
      احلالة يف الصومال      

  القرصنة
ــة   ــة قوافـــــل املعونـــ الـــــدعوة إىل محايـــ

  اإلنسانية

  )٢٠٠٨( ١٨١٤القرار 
   ٢٠٠٨أيار/مايو  ٥

يؤكد من جديد دعمه للمسامهة اليت قدمتها بعـض الـدول   
ة لربنــامج األغذيـة العــاملي، ويهيــب  حلمايـة القوافــل البحريـ  

بالدول واملنظمات اإلقليمية، بالتنسـيق الوثيـق فيمـا بينـها،     
ومع تبليغ األمني العام مسبقا، وبنـاء علـى طلـب احلكومـة     
االحتاديـــة االنتقاليـــة، أن تتخـــذ إجـــراءات حلمايـــة الســـفن  
املشــاركة يف نقــل وإيصــال املعونــة اإلنســانية إىل الصــومال  

يت تــأذن ــا األمــم املتحــدة، ويهيــب بالبلــدان واألنشــطة الــ
املســـامهة بقـــوات يف البعثـــة أن تقـــدم، حســـب االقتضـــاء،  
الدعم هلذه الغاية، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم دعمـه  

  ) ١١هلذا الغرض (الفقرة 
  )٢٠٠٨( ١٨٣٨القرار   

   ٢٠٠٨األول/أكتوبر   تشرين ٧
اصــل، وفقــا حيــث الــدول واملنظمــات اإلقليميــة علــى أن تو

)، اختـاذ إجـراءات حلمايـة    ٢٠٠٨( ١٨١٤ألحكام القـرار  
القوافــل البحريــة لربنــامج األغذيــة العــاملي، األمــر الــذي لــه 
بــالغ األمهيــة يف إيصــال املســاعدة اإلنســانية إىل الســكان       

  ) ٥املتضررين يف الصومال (الفقرة 
  القرصنة

  الدعوة إىل تقدمي املساعدة التقنية
  )٢٠٠٨( ١٨١٦القرار 

   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢
مبـا فيهـا املنظمـة البحريـة     يهيب بالدول واملنظمات املعنية، 

ــة إىل الصـــومال والـــدول   الدوليـــة، تقـــدمي املســـاعدة التقنيـ
ــك      ــدرة تل ــز ق ــها، لتعزي ــى طلب ــاء عل الســاحلية اــاورة، بن
الدول على كفالة األمن السـاحلي والبحـري، مبـا يف ذلـك     
مكافحة القرصنة والسطو املسـلح قبالـة سـواحل الصـومال     

  ) ٥والسواحل ااورة (الفقرة 
) ٢٠٠٨( ١٨٤٦من القرار  ٥يرد احلكم نفسه يف الفقرة     
  )٢٠٠٩( ١٨٩٧القرار   

   ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠
يقــر مبــا للصــومال مــن حقــوق وفــق القــانون الــدويل فيمــا    
ــا مصــائد       ــا فيه ــة ســواحله، مب ــة قبال ــوارده الطبيعي يتصــل مب
األمســاك، ويهيــب بالــدول واملنظمــات املهتمــة، مبــا فيهــا       

ســـاعدة التقنيـــة إىل املنظمــة البحريـــة الدوليـــة، أن تقـــدم امل 
الصــــومال، مبــــا يف ذلــــك الســــلطات اإلقليميــــة والــــدول  
الساحلية ااورة، بناء على طلبها مـن أجـل تعزيـز قـدرا     
ــك     ــا يف ذلـ ــري، مبـ ــاحلي والبحـ ــن السـ ــمان األمـ ــى ضـ علـ
مكافحة القرصنة والسـطو املسـلح يف البحـر قبالـة سـواحل      

ــة التنســيق    يف  الصــومال والســواحل اــاورة، ويؤكــد أمهي
هــذا الصـــدد مــن خـــالل فريــق االتصـــال املعــين مبكافحـــة     

  ) ٥القرصنة قبالة سواحل الصومال (الفقرة 
  صنةالقر

  الدعوة إىل تقدمي املساعدة  
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧القرار 

   ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠
يشـيد بعمــل فريــق االتصــال املعـين مبكافحــة القرصــنة قبالــة   
ــردع    ســواحل الصــومال مــن أجــل تيســري تنســيق اجلهــود ل

لــة ســواحل أعمــال القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر قبا 
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الصومال بالتعاون مع املنظمة البحرية الدولية ودول العلَـم        

ــة، وحيــث الــدول واملنظمــات    ــة االنتقالي واحلكومــة االحتادي
  ) ٤الدولية على مواصلة دعم تلك اجلهود (الفقرة 

  صنة  القر
  تقدير جهود االحتاد األورويب 

  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٨القرار 
   ٢٠٠٨األول/أكتوبر   تشرين ٧

إذ يثين على املسامهة اليت قدمتها بعض الـدول منـذ تشـرين    
ــاين/نوف ــامج    ٢٠٠٧مرب الثـ ــة لربنـ ــل البحريـ ــة القوافـ حلمايـ

األغذية العاملي، وعلى قيام االحتاد األورويب بإنشاء وحـدة  
تنسيق مهمتها دعم أنشطة املراقبـة واحلمايـة الـيت تقـوم ـا      
بعــض الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب قبالــة ســواحل   
الصومال، وعلى ما جيري من ختطيط لعمليـة حبريـة حمتملـة    

حتاد األورويب وما يتخـذ مـن مبـادرات دوليـة أو وطنيـة      لال
) ٢٠٠٨( ١٨١٤أخـــــرى مـــــن أجـــــل تنفيـــــذ القـــــرارين 

  ) (الفقرة اخلامسة من الديباجة) ٢٠٠٨( ١٨١٦و
  القرصنة

ومنظمة  تقدير جهود االحتاد األورويب
  حلف مشال األطلسي (الناتو)

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦القرار 
   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ٢

ــادرات الــيت اختــذها االحتــاد الروســي وإســبانيا    يرحــب باملب
ــدامنرك و ــا    والـ ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــدا واململكـ ــا وكنـ فرنسـ

العظمـــى وآيرلنـــدا الشـــمالية واهلنـــد وهولنـــدا والواليـــات  
املتحدة األمريكية واملنظمات اإلقليمية واملنظمـات الدوليـة   
ملكافحة القرصنة قبالة سواحل الصـومال عمـال بـالقرارات    

 ١٨٣٨) و ٢٠٠٨( ١٨١٦) و ٢٠٠٨( ١٨١٤
ــه  ٢٠٠٨( ــذي اختذتـ ــالقرار الـ ــال    ) وبـ ــف مشـ ــة حلـ منظمـ

ــومال،     ــواحل الصـ ــة سـ ــنة قبالـ ــة القرصـ ــي مبكافحـ األطلسـ
ــة    ــامج األغذيـ ــة لربنـ ــفن التابعـ ــة السـ ــها حراسـ ــائل منـ بوسـ
العاملي، ويرحب بوجه خـاص بـالقرار الـذي اختـذه االحتـاد      

ــاين/نوفمرب  ١٠األورويب يف  ــرين الثـ ــروع  ٢٠٠٨تشـ بالشـ
مــن  يف تنفيــذ عمليــة حبريــة مــدا اثنــا عشــر شــهرا اعتبــارا 

ــة   ٢٠٠٨كـــانون األول/ديســـمرب  حلمايـــة القوافـــل البحريـ
لربنامج األغذية العاملي اليت توصـل املسـاعدة اإلنسـانية إىل    
الصومال والسفن األخرى املعرضـة للخطـر ولقمـع أعمـال     
القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل الصـومال    

  ) ٦(الفقرة 
  ) ٢٠٠٨( ١٨٥١القرار   

   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ١٦
ــا ملكافحــة     ــة أتاالنت ــدء االحتــاد األورويب عملي إذ يرحــب بب
القرصــنة قبالــة ســواحل الصــومال ومحايــة الســفن املعرضــة   

اجلهود الـيت تبـذهلا منظمـة    للخطر املتجهة إىل الصومال، وب
ــفتها    ــرف بصـ ــرى تتصـ ــي ودول أخـ ــال األطلسـ حلـــف مشـ
ــة لقمــع      ــة االنتقالي ــة االحتادي ــع احلكوم ــاون م ــة بالتع الوطني
أعمــال القرصــنة قبالــة ســواحل الصــومال (الفقــرة الســابعة  

  من الديباجة) 
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  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧القرار         

   ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠
إذ يشــيد بــاجلهود املبذولــة يف إطــار عمليــة أتاالنتــا لالحتــاد  
األورويب اليت يلتزم االحتاد األورويب بتمديدها حىت كـانون  

وعملـــييت حتـــالف احلمايـــة ودرع    ٢٠١٠األول/ديســـمرب 
نظمة حلف مشال األطلسي وفرقة العمـل املشـتركة   احمليط مل

التابعــة للقـــوات البحريـــة املشـــتركة، واجلهـــود الـــيت   ١٥١
ــع      ــاون مـ ــة بالتعـ ــفتها الوطنيـ ــرى بصـ ــدول األخـ ــذهلا الـ تبـ
ــها لقمــع القرصــنة      ــة وفيمــا بين ــة االنتقالي ــة االحتادي احلكوم
ومحاية السفن املعرضة للخطر العابرة للميـاه قبالـة سـواحل    

  (الفقرة السابعة من الديباجة) الصومال 
    القرصنة

تقـــــدير جهـــــود املنظمـــــات الدوليـــــة  
  واإلقليمية

  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٢القرار 
   ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٦

ــة عــدم االســتقرار يف الصــومال     ــدرك أن اســتمرار حال إذ ي
يساهم يف نشوء مشكلة القرصنة والسطو املسلح يف البحر 
قبالة سواحل الصومال، وإذ يؤكد ضرورة تصـدي اتمـع   
الـــدويل بشـــكل شـــامل للقرصـــنة واألســـباب الـــيت تكمـــن  

ــق االتصــال    و ــذهلا فري ــيت يب ــاجلهود ال راءهــا، وإذ يرحــب ب
املعــين مبكافحــة القرصــنة قبالــة ســواحل الصــومال والــدول  
واملنظمات الدولية واإلقليميـة (الفقـرة اخلامسـة عشـرة مـن      

  الديباجة) 
    صنةالقر

  تقدير جهود املنظمات الدولية 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧القرار 

   ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠
إذ يثين على كينيا ملا تبذله مـن جهـود ملقاضـاة األشـخاص     

 أــم قراصــنة يف حماكمهــا الوطنيــة، وإذ يالحــظ املشــتبه يف
ــع التقــدير املســاعدة الــيت يقــدمها حاليــا مكتــب األمــم        م
املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة واملنظمـــات الدوليـــة  
ــق االتصــال       ــع فري ــة، بالتنســيق م ــات املاحن األخــرى واجله
ــدعم      ــة ســواحل الصــومال، ل املعــين مبكافحــة القرصــنة قبال

ل ودول أخرى يف املنطقة، مبا فيهـا سيشـيل   كينيا والصوما
والـــيمن، يف اختـــاذ خطـــوات ملقاضـــاة القراصـــنة املقبـــوض  
عليهم أو سـجنهم يف دولـة ثالثـة بعـد مقاضـام يف مكـان       
آخر، مبا يتسق مع القانون الدويل املنطبق حلقـوق اإلنسـان   

  (الفقرة التاسعة من الديباجة)
   القرصنة

  الدعوة إىل التعاون وتنسيق اجلهود
  ) ٢٠٠٨( ١٨٣٨القرار 

   ٢٠٠٨األول/أكتوبر   تشرين ٧
يــب بالــدول واملنظمــات اإلقليميــة أن تنســق إجراءاــا      يه

  ) ٧[من القرار] (الفقرة  ٥و ٤و ٣عمال بالفقرات 
  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦القرار   

   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ٢
ــا،   ي ــيق جهودهـ ــة تنسـ ــات اإلقليميـ ــدول واملنظمـ هيـــب بالـ

ــة أو       ــوات الثنائي ــرب القن ــات ع ــادل املعلوم ــها تب بوســائل من
األمم املتحـدة، لـردع أعمـال القرصـنة والسـطو املسـلح يف       
البحــر قبالــة ســواحل الصــومال بالتعــاون فيمــا بينــها ومــع   
ــدويل     ــة وأوســاط النقــل البحــري ال ــة الدولي املنظمــة البحري

  ) ٧علم واحلكومة االحتادية االنتقالية (الفقرة ودول ال
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  ) ٢٠٠٨( ١٨٥١القرار         

   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ١٦
يشـــجع مجيـــع الـــدول واملنظمـــات اإلقليميـــة الـــيت تكـــافح  

لقرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل الصـومال    ا
على إنشاء آلية تعاون دولية تكـون نقطـة اتصـال مشـتركة     
بني الدول واملنظمات اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة وتعـىن     
جبميع جوانب مكافحة القرصنة والسطو املسـلح يف البحـر   
قبالــة ســـواحل الصــومال، ويشـــري إىل أن التوصــيات الـــيت    

در مسـتقبال بشـأن سـبل كفالـة أمـن املالحـة البحريـة        ستص
الدولية قبالة سواحل الصومال على املـدى الطويـل، مبـا يف    
ذلك أمن عمليات إيصال إمدادات برنامج األغذية العـاملي  
حبراً إىل الصومال على املدى الطويـل ومـا ميكـن أن تؤديـه     
األمم املتحدة من دور تنسيقي وقيادي يف هذا الصـدد مـن   

جــل حشــد جهــود الــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة  أ
ملكافحة القرصنة والسـطو املسـلح يف البحـر قبالـة سـواحل      
الصومال، سترد بالتفصيل يف تقرير يقدمـه األمـني العـام يف    

 ١٨٤٦موعــد ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن اختــاذ القــرار       
  ) ٤) (الفقرة ٢٠٠٨(

يميـة الـيت تكـافح    يشجع أيضا مجيع الدول واملنظمات اإلقل    
القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل الصـومال    
علــى النظــر يف إنشــاء مركــز يف املنطقــة لتنســيق املعلومــات  
املتعلقة بالقرصـنة والسـطو املسـلح يف البحـر قبالـة سـواحل       
الصــومال وتعزيــز القــدرة اإلقليميــة علــى القيــام، مبســاعدة   

ــم املتحــدة املعــين باملخــد   ــب األم ــد  مكت ــة، بعق رات واجلرمي
ــانون      ــة بشــأن منفــذي الق ــات فعال ــات أو وضــع ترتيب اتفاق
على ظهر السـفن تتسـق مـع اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون        
البحار وتنفيذ اتفاقية قمع األعمال غـري املشـروعة املوجهـة    
ضد سالمة املالحة البحرية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة  

والصكوك األخرى ذات الصـلة   اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ــل    ــن أجـ ــا، مـ ــا فيهـ ــة أطرافـ ــبحت دول يف املنطقـ الـــيت أصـ
التحقيــق بفعاليــة يف جــرائم القرصــنة والســطو املســلح يف      

  ) ٥البحر ومقاضاة مرتكبيها (الفقرة 
   القرصنة

لـدعوة إىل املشــاركة جبهـود عســكرية   ا
  يف مكافحة القرصنة

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦القرار 
   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ٢

رة علـى  يهيب بالدول واملنظمات اإلقليمية اليت لـديها القـد  
املشاركة بفعاليـة يف مكافحـة القرصـنة والسـطو املسـلح يف      
البحر قبالة سواحل الصـومال أن تقـوم بـذلك، وخصوصـا     
ــدويل ذات      مبــا يتســق مــع هــذا القــرار وأحكــام القــانون ال
الصــلة، عــن طريــق نشــر ســفن حربيــة وطــائرات عســكرية  
واحلجـــز علـــى الـــزوارق والســـفن واألســـلحة واملعـــدات      

ــرى ذات ال ــال   األخــ ــاب أعمــ ــتخدمة يف ارتكــ ــلة املســ صــ
القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالـة سـواحل الصـومال    
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
أو اليت يوجد سبب معقول لالشـتباه يف أـا ستسـتخدم يف          

  ) ٩ارتكاا والتصرف فيها (الفقرة 
) ٢٠٠٨( ١٨٥١من القـرار   ٢يرد احلكم نفسه يف الفقرة     

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧من القرار  ٣والفقرة 
   القرصنة

ــوة يف امليــــــاه    ــتخدام القــــ اإلذن باســــ
  اإلقليمية

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦القرار 
   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ٢

يقرر أنه جيـوز، وملـدة اثـين عشـر شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ         
هــذا القــرار، أن تقــوم الــدول واملنظمــات اإلقليميــة الــيت       
تتعــاون مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة علــى مكافحــة       
القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصـومال،  

مســبقا  والــيت تقــدم احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة إشــعارا     
  بشأا إىل األمني العام، مبا يلي:  

دخــول امليــاه اإلقليميــة للصــومال بغــرض قمــع        (أ)      
أعمـال القرصـنة والسـطو املســلح يف البحـر، بشـكل يتســق      
مع اإلجراءات املتعلقة بالقرصنة اليت تسمح األحكـام ذات  

  الصلة من القانون الدويل باختاذها يف أعايل البحار؛
ــة لقمــع أعمــال   اســتخدام   (ب)       ــع الوســائل الالزم مجي

القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر داخــل امليــاه اإلقليميــة   
للصومال، بشكل يتسـق مـع اإلجـراءات املتعلقـة بالقرصـنة      
ــلة مـــن القـــانون الـــدويل    الـــيت تســـمح األحكـــام ذات الصـ

  ) ١٠باختاذها يف أعايل البحار (الفقرة 
   القرصنة

  اإلذن باستخدام القوة يف الصومال
  ) ٢٠٠٨( ١٨٥١القرار 

   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ١٦
ع الدول األعضاء، استجابة ملا جاء يف الرسالة املؤرخة يشج

ــمرب   ٩ ــانون األول/ديسـ ــة    ٢٠٠٨كـ ــن احلكومـ ــواردة مـ الـ
االحتاديــة االنتقاليــة، علــى مواصــلة التعــاون مــع احلكومــة       
االحتادية االنتقالية يف مكافحـة القرصـنة والسـطو املسـلح يف     
ــه احلكومــة     ــدور املهــم الــذي اضــطلعت ب ــوه بال البحــر، وين

حتادية االنتقالية يف القضاء على القرصنة والسـطو املسـلح   اال
يف البحر، ويقرر أنه جيوز، لفترة اثين عشر شهرا اعتبارا من 

ــرار    ــاذ القـ ــاريخ اختـ ــدول  ٢٠٠٨( ١٨٤٦تـ ــوم الـ )، أن تقـ
ــنة    ــة القرصـ ــاون يف مكافحـ ــيت تتعـ ــة الـ ــات اإلقليميـ واملنظمـ

تقدم  والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال واليت
احلكومة االحتادية االنتقالية إشعارا مسبقا بشأا إىل األمـني  
العام باختاذ مجيع التدابري املناسبة يف الصومال من أجل قمـع  
أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البحـر، بنـاء علـى طلـب     
ــدابري    ــة، شــريطة أن تتســق أي ت ــة االنتقالي احلكومــة االحتادي

وجب هذه الفقرة مـع القـانون   تتخذ عمال باإلذن املمنوح مب
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان السـاريني    

  ) ٦(الفقرة 
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  بيان احلكم  القرار والتاريخ  الفئة
   القرصنة      

  جتديد اإلذن باستخدام القوة 
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧القرار 

   ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠
يشجع الدول األعضاء على مواصلة التعـاون مـع احلكومـة    
االحتادية االنتقالية يف مكافحة القرصنة والسـطو املسـلح يف   

االحتادية االنتقالية األساسي البحر، ويالحظ دور احلكومة 
يف مكافحة القرصنة والسـطو املسـلح يف البحـر، ويقـرر أن     
جيدد لفترة اثـين عشـر شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا         

مـــن القـــرار   ١٠القـــرار اإلذن املمنـــوح مبوجـــب الفقـــرة    
) ٢٠٠٨( ١٨٥١من القـرار   ٦) والفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٦

نة مع احلكومـة االحتاديـة   للدول واملنظمات اإلقليمية املتعاو
االنتقاليــة يف مكافحــة القرصــنة والســطو املســلح يف البحــر   
ــة      ــة االحتادي ــدم احلكوم ــيت تق ــة ســواحل الصــومال، وال قبال

) ٧االنتقالية إشعارا مسبقا بشأا إىل األمني العام (الفقرة 
   القرصنة

ــات     ــراء التحقيق ــدعوة إىل تيســري إج ال
  مع القراصنة وحماكمتهم

  ) ٢٠٠٨( ١٨٥١القرار 
   ٢٠٠٨األول/ديسمرب   كانون ١٦

ــد  ــع الـ ــدعو مجيـ ــافح   يـ ــيت تكـ ــة الـ ــات اإلقليميـ ول واملنظمـ
القرصنة قبالة سواحل الصومال إىل إبرام اتفاقات أو وضع 
ترتيبات خاصـة مـع البلـدان الـيت لـديها اسـتعداد الحتجـاز        
القراصــنة مــن أجــل الســماح بصــعود املســؤولني عــن إنفــاذ  

مـن تلـك   “) منفذي القـانون علـى ظهـر السـفن    (”القانون 
املنطقة، إىل ظهـر السـفن، لتيسـري     البلدان، وال سيما بلدان

التحقيــق مــع احملتجــزين نتيجــة للعمليــات الــيت يضــطلع ــا   
مبوجـــب هـــذا القـــرار وحماكمتـــهم علـــى أعمـــال القرصـــنة 
والسطو املسلح يف البحر قبالة سـواحل الصـومال، شـريطة    
ــة      ــة االحتاديـ ــن احلكومـ ــبقة مـ ــة مسـ ــى موافقـ ــول علـ احلصـ

نون علــى ظهــر الســفن االنتقاليــة علــى ممارســة منفــذي القــا
لوالية دولة ثالثة يف املياه اإلقليمية للصـومال، وشـريطة أال   
متس تلك االتفاقات أو الترتيبـات بالتنفيـذ الفعـال التفاقيـة     
قمع األعمـال غـري املشـروعة املوجهـة ضـد سـالمة املالحـة        

  ) ٣البحرية (الفقرة 
) ٢٠٠٩( ١٨٩٧من القرار  ٦يرد احلكم نفسه يف الفقرة          

أحاط الس علمـا  ويف الفترة املشمولة باالستعراض،   
ــة لفــرض جــزاءات     ــيت اختــذا املنظمــات اإلقليمي ــالقرارات ال ب

اءات. ففيمــا يتعلــق خاصــة ــا، غــري أنــه مل يــأذن ــذه اإلجــر  
باحلالــة يف غينيــا، أحــاط الــس علمــا بــاجلزاءات الــيت فرضــها 

ــا كــلٌّ مــن االحتــاد األفريقــي واجلم    ــى غيني اعــة االقتصــادية  عل
؛ وفيمـا يتعلـق باحلالـة يف الصـومال،     )١٥٦(لدول غرب أفريقيـا 

__________ 

)١٥٦(  S/PRST/2009/27 .الفقرة السابعة ،  

أحــاط الــس علمــا بقــرار االحتــاد األفريقــي الــذي أهــاب فيــه  
ت علــى كــل جهــة، مبــا فيهــا إريتريــا،  فــرض جــزاءا”بــالس 

ــويض     ــامهة يف تقـ ــلحة املسـ ــات املسـ ــدعم إىل اجلماعـ ــدم الـ تقـ
  .)١٥٧(“السالم واملصاحلة يف الصومال واالستقرار اإلقليمي

__________ 

)١٥٧(  S/PRST/2009/19     جـزاءات علـى لـسالفقرة السابعة. فَـرض ا ،
. ولالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات،  ٢٠٠٩ عــام إريتريــا يف

  انظر القسم الثالث من اجلزء السابع.  
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ذن لتنظيمـات إقليميـة   املناقشات الـيت تناولـت اإل    - باء
    باختاذ إجراءات إنفاذ 

ــالقرار   ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٣بــ ــارس  ٣١) املــ آذار/مــ
، قــرر الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن       ٢٠٠٥

ــذ    ــاق، أن حييــل الوضــع القــائم يف دارفــور من ــه  ١امليث متوز/يولي
ــا     ٢٠٠٢ ــة ودعـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــام للمحكمـ ــدعي العـ إىل املـ

اد األفريقي إىل مناقشة الترتيبات العملية الـيت مـن   احملكمة واالحت
. ويف ضوء الطلـب  )١٥٨(شأا تيسري عمل املدعي العام واحملكمة

متوز/يوليـه   ١٤يف الذي قدمـه املـدعي العـام للمحكمـة الدوليـة      
إلصــدار أمــر بــالقبض علــى رئــيس الســودان، نــاقش        ٢٠٠٨

ب إلرجـاء  الس املوضوع بعد أن تقـدم االحتـاد األفريقـي بطلـ    
   ).١١اإلجراءات اليت بدأا احملكمة (احلالة 

  ١١احلالة   
    تقارير األمني العام عن السودان  
يف البالغ اخلتامي الصادر عـن جملـس السـالم واألمـن      

ــي يف   ــاد األفريقـ ــابع لالحتـ ــه  ٢١التـ ــذي  ٢٠٠٨متوز/يوليـ والـ
مــن امليثــاق، طلــب  ٥٤باملــادة أُحيــل إىل جملــس األمــن عمــال  

مـن   ١٦جملس السالم واألمـن إىل جملـس األمـن، وفقـا للمـادة      
ــة، أن يرجــئ    ــة الدولي نظــام رومــا األساســي للمحكمــة اجلنائي
ــيت       ــيس الســودان ال ــى رئ ــبض عل ــر الق إجــراءات استصــدار أم

  .)١٥٩(ةبدأا احملكم
متوز/يوليـــــه  ٣١املعقـــــودة يف  ٥٩٤٧ويف اجللســـــة   
) الذي أحـاط بـه   ٢٠٠٨( ١٨٢٨، اختذ الس القرار ٢٠٠٨

، واضـعاً  )١٦٠(علما بالبالغ الصادر عـن جملـس السـالم واألمـن    
ــواغل بشـــأن        ــن شـ ــس مـ ــاء الـ ــاره أعضـ ــا أثـ ــاره مـ يف اعتبـ
التطورات اليت يحتمل أن تطرأ مـن جـراء الطلـب الـذي قدمـه      

__________ 

  . ٣و  ١)، الفقرتان ٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار   )١٥٨(
)١٥٩(  S/2008/481 .املرفق ،  
  املرجع نفسه.    )١٦٠(

متوز/يوليـــه  ١٤املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة يف      
  .)١٦١(ومالحظاً نيتهم مواصلة النظر يف تلك املسائل ٢٠٠٨

ني علـى أمهيـة   وبعد اختاذ القـرار، شـدد بعـض املـتكلم      
مواجهـة مشـكلة اإلفــالت مـن العقـاب يف دارفــور مـن خــالل      

) ٢٠٠٥( ١٥٩٣احملكمة اجلنائية الدوليـة وأشـاروا إىل القـرار    
الـــــذي قـــــرر بـــــه الـــــس إحالـــــة الوضـــــع يف دارفـــــور إىل  

، بينمـا أعـرب الـبعض اآلخـر عـن تأييـده لطلـب        )١٦٢(احملكمة
ه بـأن يرجـئ قـرار    االحتاد األفريقي إىل الس أن ميارس سـلطت 

فقد شدد ممثل االحتاد الروسـي علـى أن االحتـاد    . )١٦٣(احملكمة
األفريقــي شــريك لألمــم املتحــدة يف العمليــة املختلطــة لالحتــاد   
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وأعـرب عـن خشـيته مـن     

إىل الـس أن   أن تؤدي معارضةُ بعـض الوفـود لطلـب االحتـاد    
عواقـب سـلبية غـري    ”يرجئ صدور قـرار احملكمـة إىل حـدوث    

ــة الســـودان    “متوقعـــة ــاء العالقـــات بـــني حكومـ ــياق بنـ يف سـ
واتمع الدويل للقيام بعملية حلفظ السالم وحلل الرتاع الـدائر  

ــور ــذا     . )١٦٤(يف دارف ــل ه ــرى أن مث ــه ي ــل الصــني إن ــال ممث وق
مه الكاملني، ألن السـعي  الطلب يستحق اهتمام الس واحترا

إىل حلّ مسألة اإلفالت من العقاب من خالل توجيـه احملكمـة   
الئحةَ اـام لـرئيس السـودان لـن يـؤدي إال إىل إخـراج عمليـة        
حــل مســألة دارفــور مــن مســارها، بــل وإضــاعة كــل اجلهــود    
املبذولــة حــىت ذلــك احلــني مــن جانــب مجيــع األطــراف إلجيــاد  

__________ 

  )، الفقرة التاسعة من الديباجة.  ٢٠٠٨( ١٨٢٨القرار   )١٦١(
)١٦٢( S/PV.5947 ٥(اململكـــــة املتحـــــدة)؛ والصـــــفحة  ٣، الصـــــفحة 

ــا)؛ والصــفحة   ٦و  ٥(كوســتاريكا)؛ والصــفحتان    ١٠(كرواتي
 ١٢(فرنســا)؛ والصــفحتان  ١٢(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة 

  (إيطاليا).   ١٤(بلجيكا)؛ والصفحة  ١٣ و
ــفحة    )١٦٣( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحتان   ٨املرجــ ــني)؛ والصــ  ٩ و ٨(الصــ

ــة)؛ و   ــة الليبيـــــ ــة العربيـــــ ــفحتان (اجلماهرييـــــ  ١٣ و ١٢الصـــــ
ــفحة   ــيا)؛ والصـ ــفحتان    ١٤(إندونيسـ ــام)؛ والصـ ــت نـ  ١٥(فييـ

  (السودان).   ١٦ و
  .  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٤(
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ــألة  ــبة للمسـ ــوية مناسـ ــام   . )١٦٥( تسـ ــت نـ ــثال فييـ ــرب ممـ وأعـ
واالحتاد الروسي عن ختوفهمـا مـن تـأثر عمليـة السـالم وعمـل       

__________ 

  .  ٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦٥(

ــق       ــام حبـ ــرار اـ ــدور قـ ــة صـ ــلباً يف حالـ ــة سـ ــة املختلطـ العمليـ
  .)١٦٦(الرئيس

__________ 

ــه، الصــفحة     )١٦٦( ــي)؛ والصــفحة    ٤املرجــع نفس ــاد الروس  ١٤(االحت
      (فييت نام)  

  تقدمي التنظيمات اإلقليمية التقارير عما تضطلع به -خامسا 
      يف جمال صون السالم واألمن الدوليني من أنشطة           

    مالحظة    
يبحث هذا القسم مسـألةَ تقـدمي التنظيمـات اإلقليميـة       

مــا تضــطلع بــه مــن أنشــطة يف جمــال صــون الســالم   التقــارير ع
وقـــد نظّـــم البحـــث يف ، ٥٤باملـــادة واألمـــن الـــدوليني عمـــال 

 (أ) القــرارات املتعلقــة بتقــدمي التنظيمــات :قســمني فــرعيني مهــا
اإلقليمية التقـارير عمـا تضـطلع بـه مـن أنشـطة يف جمـال صـون         
السالم واألمن الـدوليني؛ (ب) املناقشـات الـيت تناولـت تقـدمي      

  التنظيمات اإلقليمية التقارير عن أنشطتها.  
وخـالل الفتـرة املشـمولة باالسـتعراض، طلـب الــس        

إىل املنظمــات اإلقليميــة يف قراراتــه أن تواظــب علــى إعالمــه      
نشطة الـيت تضـطلع ـا، كمـا اسـتمع إىل إحاطـات وتلقـى        باأل

  تقارير قدمتها املنظمات اإلقليمية ذات الصلة.  
القـــرارات املتعلقـــة بتقـــدمي التنظيمـــات اإلقليميـــة   - ألف

التقارير عما تضطلع به من أنشطة يف جمال صـون  
  من الدوليني  السالم واأل

 

خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، اختــذ الــس        
عددا من القرارات طلب فيها من املنظمات اإلقليمية أن تبلغـه  

بأنشطتها يف جمال صون السالم واألمن الدوليني. وتعلّق عـدد  
كــبري مــن تلــك القــرارات بعمليــات حفــظ الســالم اإلقليميــة،   

ختذ الس أيضا قـرارات  هذه القرارات. وا ٣ويغطي اجلدول 
تتعلــق جبهــود للوســاطة وبــإجراءات إنفــاذ نفــذا منظمــات       
ــو     ــة الكونغـ ــة جبمهوريـ ــة املتعلقـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ ــة. ففيمـ إقليميـ
ــد     ــين يف ذلــك البل ــة، دعــا الــس امليســرين اإلقليميِ الدميقراطي

إىل إبقــــاء جملــــس األمــــن علــــى علــــم     ”املعينــــين حــــديثا،  
ــطتهما ــة   . ويف)١٦٧(“بأنشــ ــنة قبالــ ــة القرصــ ــياق مكافحــ  ســ

ــة    ــات اإلقليميـ ــومال، طلـــب الـــس إىل املنظمـ ــواحل الصـ سـ
ــة أن     ــة االنتقالي ــة االحتادي ــع احلكوم ــة م ــس  ”املتعاون ــغ ال تبل

اإلجـراءات املتخـذة   واألمني العام [...] مبا أُحرز من تقدم يف 
الـــيت تجيـــز هلـــا اســـتخدام مجيـــع   “ممارســـة الســـلطةيف إطـــار 

زمــة لقمــع أعمــال القرصــنة والســطو املســلح يف    الوســائل الال
(انظـر   )١٦٨(البحر اليت ترتكب داخل املياه اإلقليمية للصـومال 

  ).٥اجلدول 
__________ 

  لسادسة من الديباجة.  )، الفقرة ا٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار   )١٦٧(
 ١٨٩٧، والقـــــــرار ١٦)، الفقـــــــرة ٢٠٠٨( ١٨٤٦القـــــــرار   )١٦٨(

  .  ١٦)، الفقرة ٢٠٠٩(
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    ٥اجلدول 
أن تتشــاور مــع جملــس األمــن وأن القــرارات املتخــذة مبوجــب الفصــل الســابع الــيت طُلــب فيهــا إىل الترتيبــات اإلقليميــة 

    له اإلحاطات والتقارير  تقدم
  بيان احلكم  القرار والتاريخ

  قة جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة املتعل    
  )٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار 

   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٧نـريويب الـذي نظمـه يف     إذ حييط علما باإلعالن اخلتامي ملـؤمتر قمـة  

الــرئيس مــواي كيبــاكي، الــرئيس بالنيابــة للمــؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات    ٢٠٠٨
الكربى، والرئيس جاكايا كيكوييت، الرئيس احلايل لالحتاد األفريقي، وبالبالغ الصادر عن 

اإلمنائية للجنوب األفريقي املعقود مؤمتر القمة االستثنائي لرؤساء دول وحكومات اجلماعة 
ــا يف   ــوب أفريقيـ ــاندتون، جنـ ــاين/نوفمرب  ٩يف سـ ــرين الثـ ــيني ٢٠٠٨تشـ ، وإذ يرحـــب بتعـ

ميسرين، مبن فيهم املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكـربى، الـرئيس السـابق    
ا املتحـدة، السـيد   لنيجرييا السيد أولوسيغون أوباسـاجنو، والـرئيس السـابق جلمهوريـة ترتانيـ     

بنجامني مكابا، وإذ يدعو هذين امليسرين إىل إبقاء جملس األمن على علم بأنشطتهما، وإذ 
يشجع بلدان املنطقة على احملافظة على هذا املستوى الرفيع من االلتزام بالتصدي لألزمة يف 

الـرتاع   اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية والعمـل علـى دعـم اجلهـود لتسـوية     
  (الفقرة السادسة من الديباجة)

   احلالة يف الصومال
  )٢٠٠٨( ١٨٤٦القرار 

   ٢٠٠٨/ديسمرب األول  كانون ٢
يطلــب إىل الــدول واملنظمــات اإلقليميــة املتعاونــة مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة أن تبلــغ 
الس واألمني العام يف غضون تسعة أشهر مبـا أُحـرز مـن تقـدم يف اإلجـراءات املتخـذة يف       

  ) ١٦[من القرار] (الفقرة  ١٠املسندة مبوجب الفقرة  إطار ممارسة السلطة
  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧القرار 

   ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠
مــع احلكومــة االحتاديــة االنتقاليــة أن تبلــغ  يطلــب إىل الــدول واملنظمــات اإلقليميــة املتعاونــة

جملس األمن واألمني العام يف غضون تسعة أشهر مبا أحرز من تقدم يف اإلجراءات املتخـذة  
[من القـرار]، ويطلـب كـذلك إىل     ٧يف إطار االضطالع باإلجراءات املأذون ا يف الفقرة 

ة القرصــنة قبالــة ســواحل  مجيــع الــدول املســامهة مــن خــالل فريــق االتصــال املعــين مبكافحــ   
الصومال يف مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، مبا فيهـا الصـومال ودول أخـرى يف    
املنطقة، أن تقدم تقارير يف املهلة ذاا عن جهودها لتحديـد الواليـة القضـائية والتعـاون يف     

  ) ١٦التحقيق يف أعمال القرصنة وحماكمة مرتكبيها (الفقرة 
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املناقشات اليت تناولت تقدمي التنظيمات اإلقليمية   - باء
    التقارير عن أنشطتها

خـــــالل الفتـــــرة املشـــــمولة باالســـــتعراض، قـــــدمت   
ــارير      ــات وتقـ ــن إحاطـ ــس األمـ ــة إىل جملـ ــات اإلقليميـ التنظيمـ

ــة.   ــورة منتظمـ ــاد   بصـ ــك أن االحتـ ــى ذلـ ــال علـ ــذكر يف مثـ ويـ
األورويب، الذي نشر قوةً عسكرية تعمل حتت قيادته يف تشـاد  
ومجهورية أفريقيا الوسطى (عملية االحتـاد األورويب العسـكرية   

ــرار     ــا الوســطى) مبوجــب الق  ١٧٧٨يف تشــاد/مجهورية أفريقي
إىل الــس يف إحــدى جلســاته إحاطــةً بشــأن  )، قــدم ٢٠٠٧(

أنشطة القوة خـالل األشـهر السـتة األوىل مـن نشـرها، ووافـاه       
ــابيني يف وقــت الحــق   ١٧٧٨. ويف القــرار )١٦٩(بتقريــرين كت

ــب الــس إىل االحتــاد األورويب أن يقــدم إليــه     ٢٠٠٧( )، طل
ــاد األورويب    ــة االحتــ تقريــــرا، يف منتصــــف فتــــرة نشــــر عمليــ

تشاد/مجهورية أفريقيـا الوسـطى ويف ايتـها عـن      العسكرية يف
  .)١٧٠(كيفية اضطالع العملية بواليتها

فيما يتعلق بتقـارير األمـني العـام عـن السـودان، قـال       و  
املبعوث اخلاص لألمني العـام إىل دارفـور يف إحـدى اجللسـات     
إنه اشترك مع املبعوث اخلاص لالحتاد األفريقـي إىل دارفـور يف   

واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي    تقدمي إحاطة إىل جملس السالم 
قبل أن يقدم إحاطتـه تلـك إىل جملـس األمـن، وأكـد أن تقـدمي       
مثــل هــذه اإلحاطــات املشــتركة يــدل علــى اســتمرار توثُّـــق        

__________ 

 أيلـــول/ ٢٤، املعقـــودة يف ٥٩٨٠قُـــدمت اإلحاطـــة يف اجللســـة   )١٦٩(
)، أما التقريران اللـذان يغطيـان   S/PV.5980(انظر  ٢٠٠٨سبتمرب 

ريقيا الوسطى أنشطة عملية االحتاد األورويب يف تشاد/مجهورية أف
ــرتني مــن   ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ١٥آذار/مــارس إىل  ١٥يف الفت

، فقــد ٢٠٠٩إىل آذار/مــارس  ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ١٥ومــن 
ــة     ــالة مؤرخـ ــس برسـ ــيال إىل الـ ــان/أبريل  ٢١أحـ  ٢٠٠٩نيسـ

  ). S/2009/214موجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام (
  . ١٢)، الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   )١٧٠(

ــي وفقــا لــروح        ــم املتحــدة واالحتــاد األفريق ــاون بــني األم التع
  .)١٧١(الفصل الثامن من امليثاق

     ــداوالت ــة امل ــة التالي ــةُ احلال ــيت دارت  وتغطــي دراس ال
أثناء تقدمي رئيسة منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا إحاطتهـا      
إىل الس، وهي املداوالت اليت نـاقش فيهـا املتكلمـون كيفيـة     
تعامــل الــس مــع خمتلــف املنظمــات اإلقليميــة الــيت تقــدم إليــه  

  ).  ١٢إحاطات (احلالة 
  ١٢احلالة   
منظمـة األمـن والتعـاون     اإلحاطة املقدمة من رئيسـة   

    يف أوروبا
شـــــباط/فرباير  ٢٧املعقـــــودة يف  ٦٠٨٨يف اجللســـــة   
، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قدمتـــها رئيســـة منظمـــة  ٢٠٠٩

، وناقش خالهلـا بعـض أعضـاء    )١٧٢(يف أوروبا األمن والتعاون
ــة    ــاورات الــــيت تعقــــد مــــع املنظمــــات اإلقليميــ الــــس املشــ

  واإلحاطات اليت تقدمها هذه املنظمات.  
ممثل اجلماهريية العربيـة الليبيـة إن منظمـة األمـن      فقال  

والتعاون يف أوروبـا تعتـرب تنظيمـا إقليميـا وفقـا للفصـل الثـامن        
من امليثاق وال ختتلف عن املنظمـات اإلقليميـة األخـرى. ومـع     

جابة لطلـب تقـدمت   ذلك، فإن الس سبق وأن رفـض االسـت  
بــه منظمتــان إقليميتــان أخريــان إلمســاع صــوما للمجلــس يف  
جلسة رمسية، ومهـا جامعـة الـدول العربيـة واالحتـاد األفريقـي.       
وأعرب املمثل عن أمله يف أن تنتـهي ممارسـة املعـايري املزدوجـة     
داخــل الــس يف التعامــل مــع املنظمــات اإلقليميــة وأن يكــون  

ــتقبل م  ــس يف املسـ ــات   الـ ــع املنظمـ ــتماع جلميـ ــتعدا لالسـ سـ
__________ 

(انظـر   ٢٠٠٨حزيران/يونيـه   ٢٤املعقـودة يف   ٥٩٢٢يف اجللسة   )١٧١(
  ). S/PV.5922من الوثيقة  ٢الصفحة 

يعقــد الــس اجتماعــات ســنوية تتعلــق ــذا املوضــوع منــذ عــام    )١٧٢(
إىل قائمــة  ٢٠٠١، بعــد أن أُضــيف هــذا البنــد يف عــام     ٢٠٠٤

  البنود املعروضة عليه. 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 
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الــيت تــرتبط ”اإلقليميــة يف جلســات رمسيــة، خاصــة املنظمــات 
مــع األمــم املتحــدة يف جمــال حفــظ األمــن  “... بشــراكة قويــة

. واتفـق ممثـل أوغنـدا معـه     )١٧٣(والسالم مثل االحتاد األفريقـي 
يف الرأي وقال إن الس ينبغـي أن يكـون مسـتعدا لالسـتماع     

ملنظمات اإلقليمية عندما تكـون هنـاك مسـائل ـم     إىل خمتلف ا
تلك املنـاطق؛ وإال فـإن الشـكوك سـتحوم حـول مسعـة الـس        
ــه     ــا فرصــة الوصــول إلي ــة مــن أوروب إذا مــا مــنح منظمــة إقليمي
بسهولة بينما حرم جامعة الدول العربية واالحتاد األفريقي مـن  
الفرصــة نفســها. وارتــأى أن مــن الضــروري أن يكــون هنــاك   

تصــال حــر بــني خمتلــف املنظمــات اإلقليميــة وجملــس األمــن،    ا
وخاصــة بشــأن مســائل حقــوق اإلنســان واألمــن، وأن الــس 
سيصــبح أقــوى وأكثــر احترامــا إذا بقيــت قنــاة االتصــال تلــك  

  .)١٧٤(مفتوحة
ــن         ــن اندهاشــه م ــل فرنســا ع ــرب ممث ــل، أع ويف املقاب

التعليقات السالفة الذكر وقال إن صيغةَ االجتماعات وتوجيـه  
الــدعوات تقــرر بتوافــق اآلراء ممــا يعــين أن أي رفــض ســيكون  
رفضا مجاعيا وأن من يشتكون من متييز مزعـوم هـم يف الواقـع    

. وأضــاف أنــه يتــذكر، أثنــاء تــويل فرنســا   “هضــالع[و]ن فيــ”
ــة واالحتــاد األفريقــي     ــدول العربي ــة ال رئاســة الــس، أن جامع

__________ 

)١٧٣(  S/PV.6088١١حة ، الصف .  
  .  ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٤(

أُتيحت هلما فرصة التكلم على قدم املساواة مـع غريمهـا، وأنـه    
ــرة الســنة والنصــف      ــض يف فت ــس رف ــا أن ال ــذكر إطالق ال يت

  .)١٧٥(السابقة أي طلب قدمته هاتان املنظمتان
ــه يرجــو، يف       ــة إن ــة الليبي ــة العربي ــل اجلماهريي ــال ممث وق

ــب إحــدى املن    ــتقبل، عنــدما تطل ــات اإلقليميــة تقــدمي   املس ظم
إحاطة إعالميـة إىل الـس، أن يقبـل الـس هـذا الطلـب وأن       
يســتمع إليهــا، ســواء كــان ذلــك يتعلــق مبجموعــة كــبرية مــن    
القضــــايا أو بقضــــية حمــــددة تعتقــــد املنظمــــة اإلقليميــــة أــــا  

  .  )١٧٦(مهمة
وفيمـــا يتعلـــق بتبـــادل املعلومـــات بـــني جملـــس األمـــن   

ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا بشـأن احلالـة يف جورجيـا،      
انتقــد ممثــل االحتــاد الروســي عــدم تــوفري املــراقبني العســكريني    

ن والتعـاون يف أوروبـا معلومـات مهمـة يف     التابعني ملنظمة األم
، قائالً إن ذلك األمر كان لـه أثـر سـليب    ٢٠٠٨آب/أغسطس 

هـذا  ”على نظر الس يف احلالة على أرض الواقع ومضيفاً أن 
لــــيس علــــى اإلطــــالق أفضــــل مثــــال ممكــــن للتعــــاون بــــني   

  .)١٧٧(“املنظمتني
__________ 

  .  ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(
  .  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٦(
  .  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(




