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  احلالة يف أفغانستان  -  باء  

  خرىاألوثائق ال  فرعيالبند ال  تاريخالواجللسة 
ــدعوات  ــادة ب عمــالال امل

٣٧    
ــدعوات  ــادة ب عمــالال امل

  املتكلمون  ٣٩

      ٦٣٥١  
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٣٠

 املقدم تقرير األمني العام
ــالً بــالفقرة   مــن  ٤٠عم

ــرار   ١٩١٧القـــــــــــــــــــ
)٢٠١٠(    
)S/2010/318(  

رســـــالة موجهـــــة مـــــن  
رئــيس جملــس األمــن إىل  
األمــــني العــــام تتضــــمن 
اختصاصــــــات البعثــــــة  
ــتان  ــدة إىل أفغانســ املوفــ

)S/2010/325(                                                                                                                                                    

ــتراليا، أملانيـــــــــا،   أســـــــ
أفغانســــــتان، إيطاليــــــا، 
ــدا،   ــتان، كنــــــ باكســــــ

  النرويج، اهلند

ــاص لألمـــني    ــل اخلـ املمثـ
العام ألفغانستان ورئـيس  
ــدة   ــم املتحـــ ــة األمـــ بعثـــ
ــاعدة إىل   ــدمي املســــ لتقــــ

رئـيس وفـد   وأفغانستان، 
ــة   ــاد األورويب بالنياب االحت

  لدى األمم املتحدة

مجيع أعضاء الس ومجيع 
  املدعوين

    
  إعالء شأن سيادة القانون وتعزيزها أثناء صون السلم واألمن الدوليني - ٣٧

  عام   عرض  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
ــون    ةواحــد جلســة ــار البنــد املعن ــأن ســيادة   ”يف إط ــالء ش إع

واعتمـد   “الدولينيأثناء صون السلم واألمن القانون وتعزيزها 
  بيانا رئاسيا واحدا.

  : اعتماد بيان رئاسي  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٩  

، أجــرى الــس مناقشــة ٢٠١٠حزيران/يونيــه  ٢٩يف   
مفتوحة بشأن إعالء شأن سيادة القـانون وتعزيزهـا أثنـاء صـون     

ــن الـــدوليني. وركـــ  ــيع  الســـلم واألمـ ــدثون علـــى املواضـ ز املتحـ
 الرئيسية الثالثة اليت أوصى ـا الـرئيس (املكسـيك) يف مذكرتـه    

 ومــا الــرتاع حــاالت: تعزيــز ســيادة القــانون يف )٨٣٥(املفاهيميــة
؛ والعدالـة الدوليـة والتسـوية السـلمية للمنازعـات؛       الرتاع بعد

  أنظمة اجلزاءات ومصداقيتها. فعاليةو
وذكــرت نائبــة األمــني العــام أن األمــم املتحــدة لــديها    

جدول أعمال طموح وواسع النطاق يف جمال سـيادة القـانون.   
وأن نطــاق املناقشــة يف الــس امتــد مــن التركيــز علــى ســيادة   

__________ 

)٨٣٥(  S/2010/322 ،.املرفق 

القانون يف اتمعات اليت مزقتها احلروب ليشمل تعزيز سـيادة  
دد، شـددت  القانون على املستوى الدويل أيضا. ويف هذا الصـ 

ــة يف        ــدل الدولي ــة الع ــه حمكم ــذي تؤدي ــدور اخلــاص ال ــى ال عل
تســـوية املنازعـــات بالوســـائل الســـلمية وأمهيـــة تعزيـــز عالقـــة   

مبـادرات جيـري   عـدة  احملكمة مع الس. وأشـارت بإجيـاز إىل   
االضــطالع ــا داخــل منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال ســيادة 

ابل لالنتشار ملسـاعدة  يف ذلك إنشاء فريق خرباء ق مبا القانون،
السلطات الوطنية، وإنشاء مكتب سيادة القـانون واملؤسسـات   
األمنية يف إدارة عمليات حفظ السالم والفريق املعين بالتنسـيق  

اإلدارات  وتلتـئم يف إطارهـا  واملوارد يف جمـال سـيادة القـانون،    
والوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة األكثــر اخنراطــاً يف أنشــطة   

واستطردت مشرية إىل أن املنظمة تواجه أيضـا   .قانونسيادة ال
يف ذلك احلاجة إىل تعيني مـوظفني   مبا حتديات وقيودا رئيسية،

رفيعي املستوى، وعدم كفاية املـوارد املاليـة، والبيئـة اخلارجيـة     
املزدمحــة وغــري املكتملــة، وهــذا مــا يشــمل اــاالت القانونيــة    

  .)٨٣٦(واإلمنائية واألمنية والسياسية
__________ 

)٨٣٦(  S/PV.6347 ٥-٣، الصفحات.  
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ــة        ــؤون القانونيـ ــام للشـ ــني العـ ــة األمـ ــرت وكيلـ وذكـ
لألمــم املتحــدة أن إرســاء احتــرام ســيادة  ةواملستشــارة القانونيــ

لـيس ـرد حتقيـق    القانون علـى الصـعيد الـدويل أمـر ضـروري      
السـالم فحســب، وإمنـا أيضــاً إلحــراز تقـدم اقتصــادي وإمنــائي    
مستدام. وأشارت إىل أن ميثـاق األمـم املتحـدة يتـوخى نظامـا      
ــل نشــوء الرتاعــات،      لتســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية قب

الــس وحمكمــة ولكــن الصــالت القائمــة بــني اجلمعيــة العامــة  
ــبيلالعـــدل الدوليـــة  تســـتخدم  مل ذلـــك اهلـــدف حتقيـــق يف سـ
. وحتقيق التكامـل فيمـا بينـها    كل منهاأعمال بالكامل لتنسيق 

ويف هــذا الصــدد، شــجعت الــس علــى متابعــة التوصــية الــيت  
القاضــية بــأن تعــرض     ٢٠٠٦قــدمها رئــيس الــس يف عــام    

ــة العـــدل    ــة، علـــى حمكمـ ــة، كقاعـــدة عامـ املنازعـــات القانونيـ
  .)٨٣٧(الدولية

علــى األمهيــة البالغــة الــيت     واتفــق املتكلمــون عمومــا    
صـــون الســـلم يف تشـــجيع وتعزيـــز ســـيادة القـــانون يكتســـيها 

ــا ســواء يف حــاالت      ــدوليني، باعتبارهــا عنصــرا هام ــن ال واألم
الرتاع أو يف حاالت ما بعد انتـهاء الـرتاع. ورحـب كـثري مـن      

عناصــر ســيادة القــانون يف   املــتكلمني بــدور الــس يف إدمــاج 
. وشـدد متكلمـون آخـرون    )٨٣٨(واليات بعثات حفظ السـالم 

على ضرورة أن تبذل اجلهات الفاعلة املعنيـة جهـودا متضـافرة    
  .)٨٣٩(يف هذا الصدد

__________ 

  .٨-٥ اتاملرجع نفسه، الصفح  )٨٣٧(
(فرنسـا)؛   ١٧(نيجرييـا)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣٨(

، الصـفحة  S/PV.6347 (Resumption 1)(غـابون)؛   ٣٤والصفحة 
  (النرويج). ١٥(أستراليا)؛ والصفحة  ١٠

)٨٣٩(  S/PV.6347 الواليــات  ٣١(النمســا)؛ والصــفحة  ٢٢، الصــفحة)
(إيطاليـــا)؛  ٦، الصـــفحة S/PV.6347 (Resumption 1)املتحـــدة)؛ 
  (بريو). ١٨والصفحة 

وسلم كثري من املـتكلمني بـأن حمكمـة العـدل الدوليـة        
عـدة  هي آلية رئيسية يف التسوية السلمية للمنازعات. وشـجع  

تقبــل بعــد الواليــة القضــائية  مل الــدول األعضــاء الــيت مــتكلمني
. وبشـأن مسـألة   )٨٤٠(اإلجبارية للمحكمة على أن تفعـل ذلـك  

ــاب، أعــرب     ــن العق ــالت م ــتكلمني عــن  عــدة مكافحــة اإلف م
ــل  ــى األمــ ــق علــ ــة     املعلــ ــة اجلنائيــ ــئ للمحكمــ ــدور الناشــ الــ
ــة ــة   أيضــا. وأشــار آخــرون )٨٤١(الدولي ــة احملــاكم اجلنائي إىل أمهي

الدولية واحملاكم اخلاصة، من قبيل احملكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا   
  .)٨٤٢(السابقة واحملكمة اخلاصة لسرياليون

والحظ كثري مـن املـتكلمني أيضـا دور نظـم اجلـزاءات        
فيما يتعلق بتشجيع وتعزيـز سـيادة القـانون. ورحـب كـثري مـن       

ــز اإلطــار القــانوين للجــزاءات   املــتكلمني بالتقــدم احملــرز يف  تعزي
يف ذلك تعيني أمني املظامل املكلـف بـالنظر    احملددة األهداف، مبا

يف طلبات الرفع من القائمة املقدمة من الدول األعضاء. وشـدد  
__________ 

)٨٤٠(  S/PV.6347٢١(املكســيك)؛ والصــفحة   ١٠ و ٩تان ، الصــفح 
 ٣٠ملكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   (امل ٢٣(النمســا)؛ والصــفحة  

ــان)؛ و ــفحة S/PV.6347 (Resumption 1) (اليابـــــــ  ١٦، الصـــــــ
  (أملانيا). ٢٤(النرويج)؛ والصفحة 

)٨٤١(  S/PV.6347 البوسنة ١٢، الصفحة)    ١٤واهلرسـك)؛ والصـفحة 
(الربازيـل)؛   ٢٠(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٨(أوغندا)؛ والصـفحة  

(اململكــة املتحــدة)؛   ٢٣(النمســا)؛ والصــفحة   ٢٢والصــفحة 
 (تركيـــــــا)؛ و ٣٤(اليابـــــــان)؛ والصـــــــفحة  ٣٠والصـــــــفحة 

S/PV.6347 (Resumption 1) (الــــــــــــدامنرك)؛  ٢، الصــــــــــــفحة
 ٨(إيطاليـــا)؛ والصـــفحة  ٧(فنلنـــدا)؛ والصـــفحة  ٥والصــفحة  

ــا)؛ والصــفحة    ١١(ليختنشــتاين)؛ والصــفحة   ــة كوري (مجهوري
  (بريو). ١٨(األرجنتني)؛ والصفحة  ١٢

)٨٤٢(  S/PV.6347 البوسنة  ١٢، الصفحة) ٢٢والصـفحة   واهلرسـك)؛ 
 ٣٥تان (الواليات املتحدة)؛ والصـفح  ٣٢والصفحة  (النمسا)؛

 ١٣، الصــفحة S/PV.6347 (Resumption 1) و (غــابون)؛ ٣٦ و
  (بريو). ١٩(النرويج)؛ والصفحة  ١٥(األرجنتني)؛ والصفحة 
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عــدة مــتكلمني علــى ضــرورة تنفيــذ هــذه التــدابري واستعراضــها   
  .)٨٤٣(بعناية

يا كـرر فيـه   ويف ختام اجللسة، اعتمد الس بيانا رئاسـ   
دعوته الـدول األعضـاء إىل تسـوية نزاعاـا بالوسـائل السـلمية،       

__________ 

)٨٤٣(  S/PV.6347 ٢٠(البوسنة واهلرسـك)؛ والصـفحة    ١٣، الصفحة 
 ٣٤(االحتــاد الروســي) ؛ والصــفحة  ٢٩ (الربازيــل)؛ والصــفحة

 ٤حة ، الصــــــــــــفS/PV.6347 (Resumption 1) (تركيــــــــــــا)؛ و
(أســتراليا)؛  ١٠(فنلنــدا)؛ والصــفحة  ٦(سويســرا)؛ والصــفحة 

االحتــــاد ( ٢٣(جنــــوب أفريقيــــا)؛ والصــــفحة  ٢٠والصــــفحة 
 (جزر سليمان). ٢٥األورويب)؛ والصفحة 

على النحو املبني يف الفصـل السـادس مـن امليثـاق، وشـدد علـى       
ــة يف        ــدل الدولي ــة الع ــه حمكم ــذي تضــطلع ب ــدور الرئيســي ال ال

يف مجلـة أمـور. وسـلم الـس      ،الفصل يف املنازعات بني الدول
ام يتطلب اتبـاع ـج متكامـل يعـزز     أيضا بأن بناء السالم املستد

االتساق فيما بني األنشطة السياسية واألمنية واإلمنائية واملتعلقـة  
ــد يف هــذا      ــن جدي ــانون، وأكــد م حبقــوق اإلنســان وســيادة الق

يف ذلــك  الصــدد احلاجــة امللحــة إىل جهــود بنــاء الســالم، مبــا     
  .)٨٤٤(مساعدة السلطات الوطنية على التقيد بسيادة القانون

__________ 

)٨٤٤(  S/PRST/2010/11.  
    

  صون السالم واألمن الدوليني   وتعزيزها أثناء اجللسة: إعالء شأن سيادة القانون

  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
ــدعوات  عمــال ال

  ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــالال  ٣٩املــادة ب عم

  املتكلمون  وغريها

  القرار والتصويت
 -املعارضون  -(املؤيدون 

  املمتنعون عن التصويت)

            ٦٣٤٧  
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٩

 ١٨رســـــــالة مؤرخـــــــة  
ــه   ٢٠١٠حزيران/يونيــــــ

ــام   موجهــة إىل األمــني الع
مـــــــن املمثـــــــل الـــــــدائم 
للمكســـيك لـــدى األمـــم 

  )S/2010/322املتحدة (

وكيلة األمـني العـام للشـؤون      (أ)بلدا ١٨
القانونية واملستشارة القانونية 
لألمم املتحدة، ورئيسـة وفـد   

لدى  بالنيابة االحتاد األورويب
  األمم املتحدة

ــام،   ــني العـــ ــة األمـــ نائبـــ
ــاء   ــع أعضـــــــــ ومجيـــــــــ

ــس ــع )ب(الـــــ ، ومجيـــــ
  املدعوين
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 أفريقيـا،  وجنـوب  كوريـا،  ومجهوريـة  سـليمان،  وجـزر  وبـريو،  وبوتسـوانا،  وإيطاليـا،  وأملانيـا،  وأستراليا، وأرمينيا، واألرجنتني، ،أذربيجان  )أ(  

  النرويج.و وليختنشتاين، وكندا، وفنلندا، وغواتيماال، وسويسرا، والدامنرك،
  مثَّل املكسيك نائب الوزير للشؤون املتعددة األطراف وحقوق اإلنسان.  )ب(  

      
  البنود املتعلقة بعدم االنتشار - ٣٨

    
  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل -ألف 

  عرض عام  

ــن         ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت
عــدم انتشــار أســلحة  ”جلســة واحــدة يف إطــار البنــد املعنــون   

، واختــذ قــرارا بتمديــد واليــة اللجنــة املنشــأة  “الــدمار الشــامل
  سنوات.   ١٠ملدة  )٢٠٠٤( ١٥٤٠عمال بالقرار 

: متديــد واليــة جلنــة جملــس  ٢٠١١ نيســان/أبريل ٢٠  
   )٢٠٠٤( ١٥٤٠األمن املنشأة عمال بالقرار 

، اختــذ الــس باإلمجــاع ٢٠١١نيســان/أبريل  ٢٠يف   
ــالغ   )٢٠١١( ١٩٧٧القــرار  ــذي أكــد فيــه جمــددا قلقــه الب ، ال

إزاء التهديد الذي يشكله اإلرهاب وخماطر حيازة جهات مـن  
ــة وبيولوجيــة ووســائل     ــة وكيميائي غــري الــدول، ألســلحة نووي




