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  املواضيعية املسائل
  السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات - ٢٩

  عام عرض  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 بالبنــد يتصــل فيمــا رئاســيني بيــانني وأصــدر جلســات أربــع

 ويف “.الســــالم حلفــــظ املتحــــدة األمــــم عمليــــات” املعنــــون
 الـروابط  ذلـك  يف مبـا  مواضـيع،  عدة يف الس نظر اجللسات،

 اسـتراتيجيات  ومسـألة  السـالم  وبنـاء  السالم حفظ بني القائمة
 الــس واســتمع الســالم. حفــظ لعمليــات واخلــروج االنتقــال

 السـالم  حفـظ  عمليـات  يف القوات قادة من إحاطتني إىل أيضا
  امليدان. يف يواجهوا اليت التحديات بشأن

 بشــــــــأن مناقشــــــــة :٢٠١٠ شــــــــباط/فرباير ١٢  
  واخلروج االنتقال استراتيجيات

 ، عقـــد الـــس مناقشـــة٢٠١٠/فرباير شـــباط ١٢ يف  
ــة ــى مفتوحــ ــاس علــ ــة أســ ــة ورقــ ــدا مفاهيميــ ــة أعــ  الرئاســ
 واخلــــروج االنتقــــال اســــتراتيجيات بشــــأن ،)٦٧١((فرنســــا)
 يف العـام  األمـني  وأشـار  السـالم.  حلفظ املتحدة األمم لعمليات

 السـالم،  حلفظ املتحدة األمم عمليات أن إىل الس أمام بيانه
 أال املـرجح  مـن  املاضي، العقد خالل كبرية زيادة شهدت اليت

ــة الســنوات يف كــثريا تركــز ــات علــى املقبل ــدة البعث  وأن اجلدي
 البعثـات  خـالل  من واالستقرار السالم توطيد على أكثر تركز

 متكــن  ولضــمان  الرتاعــات. مــن  اخلارجــة البلــدان  يف احلاليــة
 توطيـد  على املساعدة من ختلفها اليت واملكاتب احلالية البعثات
ــدائم، االســتقرار ودعــم الســالم ــوفري يلــزم ال ــدة ظــروف ت  جي

 إىل عمليـة  أي واليـة  ـدف  أن يـتعني  :“اخلدمة يف للدخول”
__________ 

)٦٧١(  S/2010/67.  

 ســالم عمليــة وضــع ويلــزم ،للــرتاع اجلذريــة األســباب معاجلــة
 هـدف  وضـع  ويلـزم  العنف، لنبذ طريقال لشق ومستدامة قوية

 ذوي بــني مشــتركة ملكيتــه تكــون أن ميكــن ومفصــل واضــح
ــدويل، واتمــع الــوطنيني املصــاحل  املــوارد ختصــيص ويلــزم ال
 ذلــك،  علــى وعــالوة املناســب. الوقــت يف واملاديــة البشــرية

ــي ــار يف تؤخــذ أن ينبغ ــل االعتب ــة عوام ــيم يف خمتلف ــا تقي  إذا م
 قـوة  ذلـك  يف مبـا  ،،تقليصـها  ينبغي السالم حفظ عملية كانت

ــاق الــــوطين احلكــــم هياكــــل ــاعي االنتعــــاش وآفــ  - االجتمــ
  .)٦٧٢(االقتصادي

 أنـه  السـالم  حفـظ  لعمليـات  العام األمني وكيل وذكر  
ــن النظــر بصــرف ــن األساســي املســتوى ع ــذي لألم ــوفره ال  ت
ــات ــظ عملي ــن الســالم، حف ــل م ــة قبي ــدنيني، محاي  وســيادة امل
 تكلـف  إدمـاجهم،  وإعادة السابقني املقاتلني وتسريح القانون،
 الـدعم  تـوفري  ذلـك  يف مبـا  ،خمتلفـة  إضافية أدوارب أيضا البعثات

 الوطنيــة املصــاحلة وحتقيــق واالنتخابيــة، السياســية للعمليــات
ــة ــتعادة واحمللي ــام واس ــة امله ــية. احلكومي ــنو األساس ــة م  األمهي
 بـني  الصـلة  بشـأن  مشـترك  فهـم  ودجيـ  أن الصدد هذا يف مبكان
 ميكـن  واضـحة  أسسـا  سـيتيح  ممـا  السـالم،  وبنـاء  السالم حفظ
ــى ــها علـ ــيط أساسـ ــات ختطـ ــال عمليـ ــة االنتقـ ــقة بطريقـ  متسـ

ــدان ومســاعدة ــن اخلارجــة البل ــرتاع م ــد ال ــن مبزي ــة. م  الفعالي
 السـالم،  حفـظ  عمليـات  إدارة تتخـذها  مبـادرات  عدة وأوجز

 ،مبكـر  وقـت  يف االنتقاليـة  للمرحلـة  التخطـيط  بدء ذلك يف مبا
__________ 

)٦٧٢(  S/PV.6270، ٤-٢ الصفحات.    
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 وهـاييت،  وليربيـا  ليشـيت  - تيمـور  يف االنتقـال  حاالت ودراسة
  .)٦٧٣(الدويل البنك قبيل من مؤسسات مع الشراكات وتعزيز

ــدمتو   ــ ق ــداين     ةوكيل ــدعم املي ــام لل ــني الع عرضــا األم
استراتيجية تقدمي الدعم امليداين على الصعيد العـاملي  موجزا عن 

املنجزة حديثا، اليت تتضمن اقتراحا خلدمة عمليات متعـددة مـن   
مركز خدمات إقليمي، مما يتيح القيام بتحول أكثر سالسة مـن  

مسـائل حمـددة جيـب    عـدة  مهمة إىل أخرى. وأشارت أيضا إىل 
توليـد القـدرات    يف هذا اـال، مبـا يف ذلـك مسـألة     التصدي هلا

  .)٦٧٤(املدنية والتمويل الالزم للعمليات امليدانية

 منظمـة  بعثة ورئيس العام لألمني اخلاص املمثل وذكر  
ــم ــدة األمـ ــة يف املتحـ ــو مجهوريـ ــة الكونغـ ــ الدميقراطيـ ــن هأنـ  مـ

 طريــق عــن تحــل ال الرتاعــات معظــم بــأن التســليم الضــروري
 ينبغـي  ال وأنـه  حمـددة،  زمنيـة  جلـداول  وفقـا  أو انفراديـة  حلول
 تسـري  ممارسـة  بوصـفها  واخلـروج  االنتقال استراتيجيات تصور
 قـدم و أخـرى.  خطـوة  إىل حمالـة  ال يفضـي  خطي باجتاه خطوة
ــوجزا عرضــا ــدة عــن م ــادرات ع ــا تضــطلع حمــددة مب  ــة  بعث
 يف الدميقراطيــة  الكونغــو مجهوريــة  يف املتحــدة األمــم  منظمــة

 االسـتراتيجية  األطـر  وضـع  قبيـل  من جماالت يف واليتها، تنفيذ
  .)٦٧٥(والقدرات للموارد الكفء واالستخدام املتكاملة

ــة ةورئيســ العــام لألمــني ةاخلاصــ ةاملمثلــ توذكــر    بعث
 أن إىل حباجـــة البعثـــات واليـــات أن ليربيـــا يف املتحـــدة األمـــم
ــون ــحة تكـ ــا يف واضـ ــة، أولوياـ ــا وواقعيـ ــرك ال مبـ ــاال يتـ  جمـ

 البعثـات  تواجـه  الـيت  والقيـود  التحديات وأوضحت للغموض.
 ال الــيت املتكاملــة، البعثــات يف ســيما ال الواليــات، تنفيــذ عنــد

__________ 

    .٨-٥ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٧٣(
    .١٠-٨ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٧٤(
    .١٤-١٠ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٧٥(

 بنــاء يف باملســاعدة أيضــا بــل فحســب، الســالم حبفــظ تكلــف
  .)٦٧٦(السالم على احلفاظ أجل من الوطنية القدرات

 مكتـب  ورئـيس  العـام  لألمـني  التنفيـذي  املمثـل  وأشار  
 أن إىل ســـرياليون، يف الســـالم لبنـــاء املتكامـــل املتحـــدة األمـــم

 الــيت العمليــات إلحــدى األول املثــال كانــت رمبــا ســرياليون
 السـالم  حلفـظ  كبرية عملية من كامل انتقال حتقيق فيها جرى

 البعثـات  أن إىل وأشـار  السـالم،  لبنـاء  صـغرية  متكاملة بعثة إىل
 املاليــة الوفــورات مــن كــبريا قــدرا تتــيح الســالم لبنــاء املتكاملــة

 علـى  وشـدد  بكـثري.  أقل تكاليفها أن إىل نظرا األعضاء للدول
 إىل ،النجـاح  حتقيـق  أجـل  من ،يستند أن ينبغي السالم بناء أن

 بـدال  لـه،  ككـل  املتحـدة  األمـم  منظومة دعم مع ،ةوطني خطة
  .)٦٧٧(السالم بناء جلنة تضعها اليت األطر إىل ستندي أن من

ــيت املناقشــة ويف   ــت ال ــك، تل ــق ذل ــس أعضــاء اتف  ال
ــات أن اآلخــرون واملتكلمــون ــظ عملي ــاج الســالم حف  إىل حتت

 املـوارد  هلـا  تـوفر  البدايـة،  مـن  للتحقيـق  وقابلة واضحة واليات
 نـاجح.  بشـكل  اخلـروج  أو االنتقـال  حتقيـق  أجـل  من املناسبة،

 يف الوطنيـة  امللكيـة  تعزيز أمهية على املتكلمني معظم اتفق كما
 خمتلــف بــني بفعاليــة التنســيق عــن فضــال الســالم، بنــاء عمليــة

 ويف .بينـها  القائمـة  الشـراكات  وتعزيـز  املتحـدة  األمم كيانات
 فيـه،  يتعهـد  الـرئيس  بـه  أدىل بيانـا  الـس  اعتمد ،اجللسة ختام

ــه عـــن أمـــور، مجلـــة يف ــأن عزمـ ــا يـــدرج، بـ  يف أمكـــن، كلمـ
 مـن  املنشـودة  النتيجـة  السالم حفظ بعمليات املتعلقة الواليات

ــيت املهــام تنفيــذ ــاً تكليــف ــا صــدر ال  للمهــام واضــحاً وترتيب
 يعكـس  مبـا  النتيجـة،  تلـك  حتقيـق  أجـل  مـن  األولويات حبسب
  .)٦٧٨(املستدام للسالم املؤاتية األوضاع خلق ضرورة

__________ 

    .١٦-١٤ اتالصفح نفسه، املرجع  )٦٧٦(
    .١٨-١٦ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٧٧(
)٦٧٨(  S/PRST/2010/2.    
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ــه ٢٧ و ٢٠١٠ آب/أغســـــــــطس ٦    متوز/يوليـــــــ
 عمليـات  قـوات  قـادة  من مقدمة إحاطات :٢٠١١

    السالم حلفظ املتحدة األمم

ــة الـــس عقـــد ،٢٠١٠ آب/أغســـطس ٦ يف    مناقشـ
 وكيـل  وقدم األعمال. جدول من نفسه البند إطار يف مفتوحة
 قــدمها الــيت إحاطتــه يف الســالم، حفــظ لعمليــات العــام األمــني

 بعمليـات  متصـلة  حديثة تطورات عدة بشأن إفادة الس، إىل
 يف للبعثـــتني التـــدرجيي اخلفـــض ذلـــك يف مبـــا الســـالم، حفـــظ

ــة ــا مجهوري ــة الوســطى أفريقي ــو ومجهوري ــة، الكونغ  الدميقراطي
 )٦٧٩(اجلديـــد األفــق  مبــادرة  بشــأن  احملـــرز التقــدم  عــن  فضــال 

  .)٦٨٠(العاملي الصعيد على امليداين الدعم تقدمي واستراتيجية
ــتمع   ــس واسـ ــا الـ ــات إىل أيضـ ــدمها إحاطـ ــادة قـ  قـ
 األمـم  منظمـة  وبعثـة  ليربيـا،  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  يف القوات
 الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحدة
 لتحقيـق  املتحـدة  األمم وبعثة السودان، يف املتحدة األمم وبعثة

 األمـم  هيئـة  أركـان  ورئـيس  البعثة ورئيس هاييت، يف االستقرار
 اإلجنــازات علــى الضــوء ســلطوا الــذين اهلدنــة، ملراقبــة املتحــدة

ــات يف والتحــديات ــيت البعث ــون ال ــا يعمل )املناقشــة ويف .)٦٨١ 
 القـوات  قـادة  حبضـور  الـس  أعضـاء  رحـب  ذلـك،  تلـت  اليت

__________ 

 جديـد  أفق رسم جديدة: شراكة إلقامة برنامج” املتحدة األمم  )٦٧٩(
 متوز/يوليـه  (نيويـورك،  “.السـالم  حلفـظ  املتحدة األمم لعمليات
  :التايل املوقع على متاحة ).٢٠٠٩

(w).un.org/ar/peacekeeping/operations/newhorizon.shtml.    
)٦٨٠(  S/PV.6370، ٤-٢ الصفحات.    
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  قـوة  (قائد ٥ و ٤ تانالصفح نفسه، املرجع  )٦٨١(

 األمـــم منظمـــة بعثـــة قـــوة (قائـــد ٨-٦ الصـــفحات ليربيـــا)؛ يف
 الدميقراطيــة)؛ الكونغــو مجهوريــة يف االســتقرار لتحقيــق املتحــدة

 السـودان)؛  يف املتحـدة  األمم بعثة قوة (قائد ١١-٨ الصفحات
 األمـم  هيئـة  أركـان  ورئيس البعثة (رئيس ١٢ و ١١ انالصفحت
ــة املتحــدة ــة)؛ ملراقب ــة قــوة (قائــد ١٤-١٢ الصــفحات اهلدن  بعث

    هاييت). يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم

 احلــاالت بشــأن وتقييمــام ألفكــارهم تقــديرهم عــن وأعربــوا
 املتصـلة  نطاقـا  األوسـع  القضـايا  وبشـأن  تناولوهـا  الـيت  القطرية
 قــادة إىل أسـئلة  الــس يف أعضـاء  عــدة ووجـه  الســالم. حبفـظ 

 القـوات  قـدرة و املـدنيني  محايـة  قبيـل  من مسائل بشأن القوات
 عمليـة  يف القـوات  قائـدا  عليهـا  رد وقـد  ،املتبادل التشغيل على

ــوار كـــوت يف املتحـــدة األمـــم ــة ديفـ ــدة األمـــم وبعثـ  يف املتحـ
ــا مجهوريــــة ــاد. الوســــطى أفريقيــ ــار وأدىل )٦٨٢(وتشــ  املستشــ

ــكري ــات إلدارة العسـ ــظ عمليـ ــالم، حفـ ــم السـ ــاء باسـ  رؤسـ
 ببيـــان الســـالم، حفـــظ بعثـــات مجيـــع يف العســـكرية العناصـــر

  .)٦٨٣(الس إىل ختامي
ــه ٢٧ يفو   ــد ،٢٠١١ متوز/يوليـ ــس عقـ ــة الـ  مناقشـ
 وكيـل  وقدم األعمال. جدول من نفسه البند إطار يف مفتوحة
 إىل لقــواتل قــادة عــدة الســالم حفــظ لعمليــات العــام األمــني
  .)٦٨٤(الس أعضاء

 األفريقــي لالحتـاد  املختلطــة العمليـة  قــوات قـادة  وقـدم   
ــة دارفـــور، يف املتحـــدة واألمـــم ــة وبعثـ  املتحـــدة األمـــم منظمـ
ــق ــة يف االســتقرار لتحقي ــو مجهوري ــة، الكونغ ــوة الدميقراطي  وق

 ليربيـا،  يف املتحـدة  األمـم  وبعثـة  لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم
 بالبعثـات  متصلة حمددة مسائل بشأن الس أعضاء إىل إحاطة
  .)٦٨٥(منهم بكل اخلاصة

__________ 

 يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  قـوة  (قائد ٥١ الصفحة نفسه، املرجع  )٦٨٢(
 األمــم بعثــة قــوة (قائــد ٥٣ و ٥٢ تانالصــفح ديفــوار)؛ كــوت
  .وتشاد) الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة

    .٥٤ و ٥٣ انالصفحت نفسه، املرجع  )٦٨٣(
)٦٨٤(  S/PV.6592، ٢ الصفحة.   
ــد ٥-٢ الصــفحات نفســه، املرجــع  )٦٨٥( ــوة (قائ ــة ق  املختلطــة العملي

 ٨-٥ الصـفحات  دارفـور)؛  يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد
ــد ــوة (قائ ــة ق ــة بعث ــم منظم ــق املتحــدة األم  يف االســتقرار لتحقي

 القـوة  (قائـد  ١٢-٨ الصفحات الدميقراطية)؛ الكونغو مجهورية
 الصـفحات  لبنـان)؛  يف املؤقتـة  املتحـدة  األمم لقوة البعثة ورئيس

    ليربيا). يف املتحدة األمم بعثة قوة (قائد ١٤-١٢
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ومشلت هذه املسائل مسألة محايـة املـدنيني يف دارفـور؛      
يف مجهوريــــة الكونغــــو  )٦٨٦(“سياســــة الــــدعم املشــــروط” و

الدميقراطية؛ ودور العناصر العسكرية يف بنـاء السـالم يف ليربيـا.    
، رحــب أعضــاء الــس بالفرصــة ويف املناقشــة الــيت تلــت ذلــك

املتاحة للحـوار مـع قـادة القـوات، واتفقـوا علـى ضـرورة تعزيـز         
التعاون مع املنظمات اإلقليمية والشركاء اآلخرين. وفيما يتعلق 
مبسألة سياسة الدعم املشروط يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
أقــر بعــض أعضــاء الــس أن هلــا آثــار إجيابيــة وســلبية علــى         

  .)٦٨٧(مليات، كما الحظ قائد القوة يف إحاطتهالع

ــادة ورد   ــوات ق ــن الق ــة م ــم بعث ــق املتحــدة األم  لتحقي
ــة هــاييت يف االســتقرار  أيضــا الســودان يف املتحــدة األمــم وبعث

 يف اإلصــالح جهـود  تـأثري  بشـأن  فرنسـا  ممثـل  مـن  سـؤال  علـى 
 إجيـايب  أثـر  هلـا  كـان  اإلصـالحات  هـذه  أن إىل وأشـارا  امليدان،

 ألفرادبـا  يتعلـق  فيمـا  املقـاييس  توحيـد  يف مـثال  العمليات، على
 مـن  مبـادرات  خـالل  مـن و القـوات،  نوعيـة  وحتسني واملعدات

 لتفقـد  بعمليات والقيام القوات، نشر قبل التدريب تقدمي قبيل
  .)٦٨٨(التوجيه برنامج يف الشروع قبل املعدات

  
__________ 

 البعثـــــة دعـــــم أن )٢٠١٠( ١٩٢٥ قـــــراره يف الـــــس قـــــرر  )٦٨٦(
ــات ــكرية للعمليـ ــوات العسـ ــلحة للقـ ــة املسـ ــو جلمهوريـ  الكونغـ
ــة ــة القــوات ضــد الدميقراطي ــر الدميقراطي ــدا، لتحري  وجــيش روان

 منـها  بطـرق  املسـلحة،  اجلماعـات  مـن  وغريمهـا  للمقاومـة  الرب
 إطــار يف يكــون أن جيــب مشــترك، بشــكل هلــا خمطــط عمليــات

ــد ــانون التقيـ ــاين بالقـ ــدويل اإلنسـ ــانون الـ ــدويل والقـ ــوق الـ  حلقـ
    (ح)). ١٢ (الفقرة لالجئني الدويل والقانون اإلنسان

)٦٨٧(  S/PV.6592، اململكــــــــة ٣٣-٣١ تانالصــــــــفح) املتحــــــــدة)؛ 
    (الربتغال). ٣٦-٣٤ اتوالصفح

    .٣٧ و ٣٦ انالصفحت نفسه، املرجع  )٦٨٨(

ــيم بشــأن مناقشــة :٢٠١١ آب/أغســطس ٢٦    تقي
  املستقبل يف له واإلعداد السالم حفظ حصيلة

ــطس ٢٦ يف   ــى ردا ،٢٠١١ آب/أغســـ ــة علـــ  الورقـــ
 حفــظ حصــيلة تقيــيم بشــأن اهلنــد ممثــل أحاهلــا الــيت املفاهيميــة

 مناقشـة  الـس  أجـرى  ،)٦٨٩(ملسـتقبل ا يف هلـ  واإلعـداد  السالم
 أشـار  وقـد  األعمـال.  جـدول  مـن  نفسه البند إطار يف مفتوحة
 بعثـات  منـو  تباطـأ  بينمـا  أنـه  الـس،  أمـام  بيانـه  يف العام األمني
 كـبري  قدر على البعثات زالت ال ،٢٠١٠ عام يف السالم حفظ

 باالضـطالع  متزايـد  بشـكل  البعثات تكليف ويتم التعقيد، من
 أقـوى  شـراكة  رؤيـة  أن مـن  قلقـه  عن وأعرب املدنيني. حبماية
ــربط ــني ت ــوارد ب ــة م ــة، األمان ــس العام ــن، وجمل  والبلــدان األم

 لضـغوط  تتعـرض  املنظمـة  وأعضاء شرطة،الوب بقوات املسامهة
 احلـايل،  املـايل  املنـاخ  ذلك يف مبا خمتلفة، عوامل بسبب متزايدة

  .)٦٩٠(تنفيذها املطلوب املهام بشأن النظر وجهات وتفاوت
 احلاجـة  علـى  عمومـا  واملدعوون الس أعضاء واتفق  

ــد إىل ــل مــن املزي ــني والتنســيق التكام  وبنــاء الســالم حفــظ ب
ــظ عمليــات دور وبشــأن الســالم  االضــطالع يف الســالم حف

 علـى  مـتكلمني  عـدة  وشـدد  مبكر. وقت يف السالم بناء بدور
 وأكـد  للتحقيق. وقابلة واضحة الواليات تكون أن إىل احلاجة
 كافيـة  مـوارد  توفري إىل احلاجة على أيضا املتكلمني من العديد

 وخـالل  بفعاليـة.  بوالياـا  تضـطلع  كـي  السـالم  حفظ بعثاتل
 مجلـة  يف فيـه،  أكـد  الرئيس به أدىل بيانا الس اعتمد اجللسة،

 والبلـدان  الـس  بـني  االتصـال  حتسـني  إىل احلاجـة  علـى  أمور،
 مبواصـلة  التزامـه  عـن  وأعـرب  قواتالو شرطةال بأفراد املسامهة
ــني ــره حتسـ ــريه نظـ ــام يف وتفكـ ــاء مهـ ــالم بنـ ــواردة السـ  يف الـ

  .)٦٩١(السالم حفظ عمليات تكوين ويف الواليات،
__________ 

)٦٨٩(  S/2011/496.   
)٦٩٠(  S/PV.6603، ٤-٢ الصفحات.    
)٦٩١(  S/PRST/2011/17.  



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية جملس  - اجلزء األول 
   األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

209 14-65169 

 

  السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات

  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 وثائقال

  خرىاأل
   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

   عمال دعواتال
  املتكلمون  وغريها ٣٩ ملادةبا

 والتصـــــــويت القـــــــرار
 املعارضون -  (املؤيدون

ــن املمتنعــــــــون -   عــــــ
  التصويت)

              ٦٢٧٠    
  شباط/ ١٢

   ٢٠١٠ فرباير

ــال اســتراتيجيات  االنتق
  واخلروج
ــالة ــة رســـــ  ٣ مؤرخـــــ

ــباط/فرباير  ٢٠١٠ شــــ
ــة ــني إىل موجهــــ  األمــــ

 الـدائم  املمثـل  مـن  العام
ــا  األمــــم لــــدى لفرنســ
  (S/2010/67) املتحدة

 وأوروغــــــــواي، األردن، 
ــا، ــتان، وإيطاليـــ  وباكســـ

ــنغالديش، ــدا، وبــ  وروانــ
 ومصـــــــــر، والفلـــــــــبني،

  واهلند ونيبال، واملغرب،

 لعمليــــات العــــام األمــــني وكيــــل
 األمـــني ةووكيلـــ الســـالم، حفـــظ
ــام ــدعم العـ ــداين، للـ ــل امليـ  واملمثـ

 مهوريــة جل العــام  لألمــني  اخلــاص 
 بعثـة  ورئـيس  الدميقراطيـة  الكونغو
 مجهوريـة  يف املتحدة األمم منظمة

ــة، الكونغــــو ــة الدميقراطيــ  واملمثلــ
ــة ــني اخلاصــ ــام لألمــ ــا العــ  لليربيــ
 يف املتحـــدة األمـــم بعثـــة ورئيســـة
ــا، ــل ليربي ــذي واملمث  لألمــني التنفي
ــام ــيس لســرياليون الع ــب ورئ  مكت

ــاء املتكامــــل املتحــــدة األمــــم  لبنــ
 جلنة ورئيس سرياليون، يف السالم

 واملراقـــب (أملانيـــا)، الســـالم بنـــاء
ــدائم ــاد الـ ــي لالحتـ  لـــدى األفريقـ
ــرئيس املتحــدة، األمــم ــة وال  بالنياب
 األمـم  لدى األورويب االحتاد لوفد

  املتحدة

 العـــــــام األمـــــــني
 أعضــــاء  ومجيــــع
 ومجيـــــع الـــــس
  املدعوين

S/PRST/2010/2  

٦٣٧٠    
  آب/ ٦

 أغسطس
٢٠١٠  

ــتان،   ــنغالديش، باكسـ  وبـ
 كوريــــــــا، ومجهوريــــــــة

  واهلند وكندا، والفلبني،

 لعمليــــات العــــام األمــــني وكيــــل
ــظ ــالم، حفــــ ــار الســــ  واملستشــــ

 حفـظ  عمليـات  إلدارة العسـكري 
ــد الســالم، ــة قــوة وقائ  األمــم بعث
 بعثـة  قـوة  وقائد ليربيا، يف املتحدة
ــة ــم منظمـ ــدة األمـ ــق املتحـ  لتحقيـ

 الكونغـــو مجهوريـــة يف االســـتقرار
 األمـم  بعثة قوة وقائد الدميقراطية،

ــدة ــودان، يف املتحــ ــيس الســ  ورئــ
 األمـم  هيئـة  أركـان  ورئـيس  البعثة

 قـوة  وقائـد  اهلدنـة،  راقبـة مل املتحدة
ــة ــم بعثــ ــدة األمــ  لتحقيــــق املتحــ

ــاييت، يف االســتقرار ــد ه ــوة وقائ  ق
 كــوت  يف املتحــدة  األمــم  عمليــة

ــوار،  األمــم بعثــة قــوة وقائــد ديف
ــدة ــة يف املتحـــ ــا مجهوريـــ  أفريقيـــ
  وتشاد الوسطى

ــاء مجيــــــع  أعضــــ
 ومجيـــــع الـــــس
  املدعوين
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  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 وثائقال

  خرىاأل
   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

   عمال دعواتال
  املتكلمون  وغريها ٣٩ ملادةبا

 والتصـــــــويت القـــــــرار
 املعارضون -  (املؤيدون

ــن املمتنعــــــــون -   عــــــ
  التصويت)

              ٦٥٩٢  
 متوز/يوليه ٢٧ 

٢٠١١    

 لعمليــــات العــــام األمــــني وكيــــل   
 العمليـة  قـوة  وقائـد  السالم، حفظ

 واألمـم  األفريقـي  لالحتاد املختلطة
 قـــوة وقائـــد دارفـــور، يف املتحـــدة

 لتحقيـق  املتحدة األمم منظمة بعثة
 الكونغـــو مجهوريـــة يف االســـتقرار

 ورئـيس  القـوة  وقائـد  الدميقراطية،
 يف املؤقتـة  املتحـدة  األمـم  قوة بعثة

ــان، ــد لبنـ ــوة وقائـ ــة قـ ــم بعثـ  األمـ
  ليبرييا يف املتحدة

ــاء مجيــــــع  أعضــــ
 ومجيـــــع الـــــس
  املدعوين

 

٦٦٠٣    
  آب/ ٢٦

 أغسطس
٢٠١١   

 تقيـــيم الســـالم: حفـــظ
ــيلة ــداد احلصــــــ  وإعــــــ

  املستقبل
 آب/ ٥ مؤرخـة  رسـالة 

 ٢٠١١ أغســـــــــــــطس
ــة ــني إىل موجهــــ  األمــــ

 الـدائم  املمثـل  مـن  العام
 األمـــــم لـــــدى للهنـــــد
  )S/2011/496( املتحدة

ــا،  ــان، إثيوبيــــ  وأذربيجــــ
ــتني، ــتراليا، واألرجنـ  وأسـ

ــيا،  وإندونيســـــــــــــــــــــــــ
 وأوغنـــدا، وأوروغـــواي،

 وباكســـتان،  وأوكرانيـــا،
 وبـــــــريو، وبــــــنغالديش، 

ــونس،  ا،النكــ وســري وت
ــلوفينيا،  والســــنغال، وســ
ــربيا، ــاال، وصـــ  وغواتيمـــ

ــبني، ــال والفلــــــ  وفرتويــــــ
 البوليفارية)، - (مجهورية
ــي، ــتان، وفيجـ  وقريغيزسـ

ــا، ــدا، وكرواتيــــــ  وكنــــــ
ــا، ــرب، وماليزيـــــ  واملغـــــ

ــرويج، ــال، والنــــــ  ونيبــــــ
  واليابان وهنغاريا،

 االحتـــــاد  وفـــــد رئـــــيس نائـــــب
ــدى األورويب ــم لــ ــدة األمــ  املتحــ

ــائم ــال والقــــ ــة، باألعمــــ  بالنيابــــ
 األفريقـي  لالحتـاد  الـدائم  واملراقب

  املتحدة األمم لدى

 العـــــــام األمـــــــني
 أعضــــاء  ومجيــــع
 ومجيـــــع الـــــس
  املدعوين

S/PRST/2011/17  
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  )٦٩٢(لرواندا الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية باحملكمة متعلقة بنود -  ٣٠

  عام عرض  

 ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عــامي بــني مــا األمــن جملــس عقـد   
 الدوليـة  احملكمـة  بعمل مرتبطا )٦٩٣(قرارا ١٢ اختذو جلسة ١٦

ــة ــخاص حملاكمـ ــؤولني األشـ ــن املسـ ــهاكات عـ ــيمة االنتـ  اجلسـ
 يوغوســالفيا إقلــيم يف ارتكبـــت الــيت الــدويل اإلنســاين للقــانون
ــة اجلنائيــة واحملكمــة ١٩٩١ عــام منــذ الســابقة  حملاكمــة الدولي

 ذلـك  وغـري  اجلماعيـة  اإلبـادة  أعمال عن املسؤولني األشخاص
 الـدويل املرتكبـة يف  نون اإلنسـاين  للقا اجلسيمة االنتهاكات من

  الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال   واملــواطنني روانــدا  إقلــيم
 يف املرتكبـة  املماثلـة  االنتـهاكات  مـن  وغريهـا  اجلماعيـة  اإلبادة

 ٣١ و ينـــاير/الثـــاين كـــانون ١ بـــني اـــاورة الـــدول أراضـــي
  )٦٩٤(.١٩٩٤ األول/ديسمرب كانون

__________ 

 حملاكمـة  الدوليـة  احملكمـة  (أ) التالية: النقاط الدراسة هذه تشمل  )٦٩٢(
 للقـــانون اجلســـيمة االنتـــهاكات عـــن املســـؤولني األشـــخاص

 منـذ  السـابقة  يوغوسالفيا إقليم يف ارتكبت اليت الدويل اإلنساين
ــام ــة (ب) ؛١٩٩١ عـــ ــة واحملكمـــ ــة اجلنائيـــ ــة الدوليـــ  حملاكمـــ

 ذلـك  وغـري  اجلماعيـة  اإلبـادة  أعمـال  عـن  املسؤولني األشخاص
 يف املرتكبـة  الـدويل  اإلنسـاين  للقـانون  اجلسـيمة  االنتـهاكات  من

 اإلبـادة  أعمـال  عن املسؤولني الروانديني واملواطنني رواندا إقليم
 أراضــي يف املرتكبــة املماثلــة االنتــهاكات مــن وغريهــا اجلماعيــة
 كــــانون ٣١ و الثاين/ينــــاير كــــانون ١ بــــني اــــاورة الــــدول

    .١٩٩٤ األول/ديسمرب
ــع اختــذت  )٦٩٣( ــرارات مجي ــن الســابع الفصــل بمبوجــ الق ــاق، م  امليث

    .)٢٠١١( ٢٠٠٧ و )٢٠١١( ٢٠٠٦ القرارين باستثناء
 مــن  كــل  واليــة  بشــأن  املعلومــات  مــن  مزيــد  علــى  لالطــالع  )٦٩٤(

-رابـع الو ألـف -رابـع ال القسـمان  التاسـع،  اجلزء انظر احملكمتني،
  .باء

ــالل   ــرة وخـ ــد الفتـ ــتعراض، قيـ ــتمع االسـ ــس اسـ  الـ
 احملكمـتني  يف املسـؤولني  كبـار  قـدمها  سنوية نصف حاطاتإل

  .)٦٩٥(ما اخلاصتني اإلجناز استراتيجييت يف ونظر
 لتصـريف  الدولية اآللية الس أنشأ ،٢٠١٠ عام ويف  
 مـــن بـــبعض للقيـــام اجلنـــائيتني للمحكمـــتني املتبقيـــة األعمـــال
  .)٦٩٦(واليتيهما انتهاء بعد املتبقية وظائفهما
 يعـــد بالعمـــل احملكمـــتني لقضـــاة أيضـــا الـــس أذنو  
 املخصصـني  لقضـاة ل جيوز هأن وقرر ،)٦٩٧(خدمتهم فترة انقضاء

ــيس ملنصــب لالنتخــاب الترشــح ــة رئ ــة احملكم ــة اجلنائي  الدولي
 للمحكمــتني املخصصــني القضــاة عــدد أن وقــرر ،)٦٩٨(لروانــدا

 ألحـد  أذن كمـا  ،)٦٩٩(النظاميـة  احلـدود  مؤقتا يتجاوز أن جيوز
ــاة ــة قضــ ــة احملكمــ ــة اجلنائيــ ــدا الدوليــ ــل لروانــ  بعــــض بالعمــ
  .)٧٠١(للمحكمتني العامني املدعيني تعيني وأعاد )٧٠٠(الوقت

__________ 

ــتراتيجيتا حـــددت  )٦٩٥( ــاز اسـ  يف أصـــال بـــاحملكمتني اخلاصـــتني اإلجنـ
 احملكمـتني  الـس  مبوجبـه  دعـا  الـذي  ،)٢٠٠٣( ١٥٠٣ القـرار 

 أنشـطة  مجيـع  إمتـام  أجـل  مـن  املمكنة التدابري مجيع تتخذا أن إىل
 وإمتــام ،٢٠٠٨ عــام ايــة حبلــول االبتدائيــة املرحلــة حماكمــات

    .٢٠١٠ عام يف األعمال مجيع
    ).٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار  )٦٩٦(
 ١٩٥٤ و ،)٢٠١٠( ١٩٣٢و ،)٢٠١٠( ١٩٣١ القرارات  )٦٩٧(

 و )٢٠١١( ١٩٩٣ و ،)٢٠١٠( ١٩٥٥و ،)٢٠١٠(
 عن املعلومات من مزيد على ولالطالع .)٢٠١١( ٢٠٢٩

- دال -  األول القسمان الرابع، اجلزء انظر ،اإلذن إجراءات
 وآلية احملكمتني بقضاة يتعلق فيما ،٤ -  دال - واألول ٣

   املتبقية. األعمال تصريف
  .)٢٠١١( ١٩٩٥ القرار  )٦٩٨(
  .)٢٠١٠( ١٩٥٥و )٢٠١٠( ١٩١٥ القراران  )٦٩٩(
  .)٢٠١١( ٢٠١٣ القرار  )٧٠٠(




