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  بعثة جملس األمن - ٣٦
  عرض عام  

الفترة قيـد االسـتعراض، أجنـز جملـس األمـن أربـع       أثناء   
بعثـــات أجـــرى فيهـــا أعضـــاء مـــن الـــس زيـــارات ميدانيـــة.  

ــا     ــدان يف أفريقيــ ــدة بلــ ــات عــ ــات البعثــ ــت وجهــ  )٨٢٣(ومشلــ
وأفغانســتان. وتألفــت البعثــات مــن ممــثلني عــن مجيــع أعضــاء    

يف إطــار البنــد املعنــون جلســات  الـس. وعقــد الــس ثــالث 
، قـدم خالهلـا رؤسـاء البعثـات إحاطـات      “األمـن بعثة جملـس  ”

تلـك البلـدان.   بشـأن  إىل الس عن النتائج اليت توصـلوا إليهـا   
واستمع الس إىل إحاطة عن البعثـة املوفـدة إىل أفغانسـتان يف    

. وتــــرد )٨٢٤(“احلالــــة يف أفغانســــتان”إطــــار البنــــد املعنــــون 
  .  )٨٢٥(موجزات اإلحاطات حسب املنطقة

  
  إحاطات بشأن بعثات جملس األمن    

: بعثة جملـس األمـن املوفـدة    ٢٠١٠أيار/مايو  ١٩  
ــن    ــة، مـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ إىل  ١٣إىل مجهوريـ

    ٢٠١٠أيار/مايو  ١٦

ــايو  ١٩يف    ــدول ٢٠١٠أيار/مـ ، أدرج الـــس يف جـ
مقدمة من بعثـة جملـس األمـن إىل    إحاطة ”أعماله البند املعنون 

اسـتمع الـس    ،. ويف اجللسـة “مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  
إىل إحاطة من ممثل فرنسا ورئيس البعثة إىل مجهورية الكونغـو  

تقريـراً عـن االجتماعـات الـيت     رئـيس البعثـة   قدم والدميقراطية. 
__________ 

ــو الدميقرا    )٨٢٣( ــة الكونغـ ــدا ومجهوريـ ــا وأوغنـ ــودان  إثيوبيـ ــة والسـ طيـ
  وكينيا.

  .S/PV.6351انظر   )٨٢٤(
ــات      )٨٢٥( ــوين البعثـ ــن تكـ ــات عـ ــن املعلومـ ــد مـ ــى مزيـ لالطـــالع علـ

التحقيــق يف ”الثــاين،  القســموتقاريرهــا، انظــر اجلــزء الســادس، 
  .“نازعات وتقصي احلقائقامل

أعضـاء  مـع  عقدت مع رئيس مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة و   
أكــدت حــدوث تطــور يف الــيت مــة والربملــان وغريهــم، وكواحل

البلد خالل السنوات العشر املاضية وإحراز تقدم أثناءها، غـري  
تــزال هشــة، وإصــالح قطــاع   ال أن احلالــة، يف الوقــت نفســه،

يــزال يشــكل حتــدياً رئيســياً. وكانــت البعثــة أبلغــت    ال األمــن
ى تعزيـز  السلطات الكونغولية باستعداد الس للعمل معها عل

السلم واالستقرار يف البلد، بغية كفالة توفري احلمايـة للمـدنيني   
وإتاحة الفرصة إلعادة تشـكيل بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف      

  .)٨٢٦(مجهورية الكونغو الدميقراطية
  

: بعثـــة جملـــس األمـــن إىل ٢٠١٠حزيران/يونيـــه  ٣٠  
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٢٤إىل  ٢١أفغانستان، من 

ــه  ٣٠يف    ــس يف ، أدرج ا٢٠١٠حزيران/يونيـــــ لـــــ
أثنــاء . و“احلالــة يف أفغانســتان”جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  

ــيس      ــا ورئ ــل تركي اجللســة، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن ممث
أن أعضــاء  رئــيس البعثــة إىل أفغانســتان. وذكــر املوفــدة البعثــة

البعثة اجتمعوا مـع رئـيس أفغانسـتان وحكومتـه، ومـع أعضـاء       
يف السلطتني التنفيذية والتشريعية، وأن أعضـاء البعثـة شـددوا،    
يف مجلـــة أمـــور، علـــى ضـــرورة أن تكـــون االنتخابـــات حـــرة  
ونزيهة. وشجع أعضـاء البعثـة أيضـاً السـلطات األفغانيـة علـى       

ائل مــن بينــها ســيادة مضــاعفة جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز مســ
القـــانون وحقـــوق اإلنســـان، وســـلطوا الضـــوء علـــى ضـــرورة 

  .)٨٢٧(مكافحة صناعة املخدرات واالجتار ا
__________ 

)٨٢٦(  S/PV.6317 ٣  و ٢، الصفحتان.  
)٨٢٧(  S/PV.6351 ٨  و ٧، الصفحتان.  
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ــوبر   ١٤   ــس  ٢٠١٠تشــرين األول/أكت ــة جمل : بعث
تشــرين  ١٠إىل  ٤إىل أفريقيــا، مــن  املوفــدة األمــن

  ٢٠١٠األول/أكتوبر 

ــوبر   ١٤يف    ، أدرج الــس ٢٠١٠تشــرين األول/أكت
إحاطة مقدمة من بعثـة جملـس   ”يف جدول أعماله البند املعنون 

اسـتمع الـس إىل إحاطـات مـن     و. “إىل أفريقيا املوفدة األمن
ومــن  ،ممثــل أوغنــدا ورئــيس اجلــزء املتعلــق بأوغنــدا مــن البعثــة 

اجلـزء   ترأسـا ممثلَي الواليات املتحـدة واململكـة املتحـدة اللـذين     
  املتعلق بالسودان من البعثة.

أفاد ممثل أوغندا أن رئـيس أوغنـدا، يف اجتماعـه مـع     و  
البعثة، ذكر أن مـن احملـتم تنفيـذ اتفـاق السـالم الشـامل تنفيـذاً        
كامالً، وشدد على أمهية دعم جهود األطـراف لكفالـة إجـراء    

املوعــد يف واقية صــدعلــى حنــو يتســم بامل   نيســلمي يناســتفتاء
ــز التعــاون بــني    احملــدد ــة تعزي ــرئيس أيضــاً علــى أمهي . وشــدد ال

ــة      ــي واملنظمــات دون اإلقليمي ــاد األفريق ــم املتحــدة واالحت األم
بشـأن املســائل األمنيـة، ودعــا األمــم املتحـدة إىل دعــم اجلهــود    

جـيش الـرب للمقاومـة. وأجـرى أعضـاء      يف مواجهة اإلقليمية 
قاعدة الدعم يف عنتييب، وهنـاك اسـتمعوا   البعثة زيارة أيضاً إىل 

إىل إحاطــة بشــأن العمليــات الــيت تنفّــذها القاعــدة دعمــاً لبعثــة  
منظمة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو     
الدميقراطية. وأُبلغ أعضاء الس بأن القاعدة تقـدم الـدعم إىل   

بعثة األمـم  بعثات ميدانية وكيانات أفريقية اخرى، إىل جانب 
املتحــدة إىل مجهوريــة الكونغـــو الدميقراطيــة، تشــمل العمليـــة     
املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور وبعثــة   

  .)٨٢٨(األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد
__________ 

)٨٢٨(  S/PV.6397 ٤-٢، الصفحات.  

وأفادت ممثلـة الواليـات املتحـدة بـأن البعثـة اجتمعـت         
 جوبا مع رئيس جنوب السودان، الذي شدد علـى خمـاوف  يف 

ترســيم احلــدود  مســألة مســائل مــن قبيــل عــدم تســوية   بشــأن
ــت      ــي. واجتمع ــة أبي ــتفتاء يف منطق ــداد لالس ــأخري يف اإلع والت
البعثــة أيضــاً مــع أفــراد مــن اتمــع املــدين ومســؤولني دينــيني،   

 احملـــددواســـتمعت إىل شـــواغلهم إزاء ضـــيق اجلـــدول الـــزمين  
ممثلــة الواليــات املتحــدة الســتفتاء واحلالــة يف أبيــي. وأعــادت  ل

التأكيــد علــى ضــرورة أن يظــل الــس ثابتــاً يف دعمــه لتنفيــذ    
  .)٨٢٩(اتفاق السالم الشامل تنفيذاً كامالً ويف موعده

ثة التقت يف دارفـور  وأفاد ممثل اململكة املتحدة أن البع  
باملمثل اخلاص املشترك للعملية املختلطـة، الـذي قـدم ألعضـاء     
البعثة إحاطـة عـن األعمـال الـيت تضـطلع ـا العمليـة املختلطـة         
واحلالة األمنية يف املنطقة. وأجرت البعثة زيارة أيضـاً إىل خمـيم   

ــو شــوك   ــاً يف أب مــع  ؤهااجتمــع أعضــا حيــث  املشــردين داخلي
خــيم الكتســاب فهــم أفضــل لشــواغلهم بشــأن    ن املعــممــثلني 

االحتياجات الغذائية والطبية وغريها. وذكـر أن البعثـة عـادت    
وهي تشعر بقلق عميق إزاء احلالة األمنيـة يف دارفـور وتأثريهـا    
يف احملنة اليت يعانيهـا املـدنيون. ويف اخلرطـوم، اجتمعـت البعثـة      

ضـية  مع نائب رئيس السودان، ووزير اخلارجيـة، ورئـيس مفو  
نائــب كــل مــن . وأعــرب غريهــماســتفتاء جنــوب الســودان و 

الـرئيس ووزيـر اخلارجيــة عـن التـزام حكومــة السـودان التزامــاً      
قويــاً بالتنفيــذ الكامــل التفــاق الســالم الشــامل، فضــالً عــن        

لــة يف أبيــي وترتيبــات مــا افيهــا احل مبــا معاجلــة املســائل املعلقــة،
ية وتقاسـم الثـروة.   بعد االستفتاء بشأن ترسيم احلدود واجلنسـ 

وفيمـــا يتعلـــق مبســـألة دارفـــور، كـــرر نائـــب الـــرئيس ووزيـــر  
اخلارجية التـزام احلكومـة بالسـعي إىل إحـالل السـالم والتنميـة       

ا أكـــدا أيضـــاً ضـــرورة انضـــمام مجيــــع     ميف املنطقـــة، لكنـــه  
__________ 

  .٥  و ٤ان املرجع نفسه، الصفحت  )٨٢٩(
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ــة الســالم علــى الفــور ومــن دون    ةتمــردركــات املاحل إىل عملي
ها إزاء احلالة األمنيـة يف  شروط مسبقة. وأعربت البعثة عن قلق

دارفــور واســتمرار فــرض قيــود علــى حركــة العمليــة املختلطــة  
إىل ممثـل اململكـة املتحـدة    والعاملني يف احلقل اإلنساين. وأشار 

 للطــابع امللــحأفضــل تــدرك علــى حنــو  أن البعثــة عــادت وهــي  
لتحــديات الــيت تواجــه الســودان، ولــإلرادة السياســية الالزمــة  ل

  .  )٨٣٠(تحدياتللتصدي هلذه ال
  

: بعثـة جملـس األمـن املوفـدة     ٢٠١١حزيران/يونيه  ٦  
  ٢٠١١أيار/مايو  ٢٦إىل  ١٩إىل أفريقيا، من 

، أدرج الس يف جـدول  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٦ يف  
 مقدمــة مــن بعثــة جملــس األمــن  ةإحاطــ”عمالــه البنــد املعنــون أ

أثنـــاء اجللســـة، اســـتمع الـــس إىل    و. “إىل أفريقيـــا املوفـــدة
إحاطــات مــن ممثــل فرنســا ورئــيس اجلــزء املتعلــق بإثيوبيــا مــن  
البعثة، وممثلة الواليات املتحدة ورئيسة اجلزء املتعلق بالسودان 

رأس أيضــاً تــســي، الــذي مــن البعثــة، بالنيابــة عــن االحتــاد الرو 
اجلـزء املتعلـق بالسـودان مـن البعثـة. وقـدم أيضـاً ممـثال اململكـة          
املتحدة وجنوب أفريقيا، رئيسا اجلزء املتعلق بكينيا مـن البعثـة   

  إحاطات إىل الس.
وأبلغ ممثل فرنسا بـأن البعثـة اجتمعـت يف أديـس أبابـا        

ألفريقـي  لـس السـالم واألمـن التـابع لالحتـاد ا     جممع أعضاء مـن  
ومع رئيس وزراء إثيوبيا. وأتاح االجتماع السنوي مع جملـس  
السالم واألمن ألعضاء البعثة النظر بالتفصيل يف مسائل تتعلـق  
بليبيــا وكـــوت ديفـــوار والســـودان والصـــومال ـــدف وضـــع  

مشتركة متكّن األمم املتحدة واالحتاد األفريقي مـن  استراتيجية 
فعاليـة. واجتمـع أعضـاء     االضطالع بأعماهلما علـى حنـو أكثـر   

__________ 

  .٨-٦ت ااملرجع نفسه، الصفح  )٨٣٠(

البعثة أيضاً مع رئيس وزراء إثيوبيا ملناقشة احلالـة يف الصـومال   
  .)٨٣١(والسودان، ومسألتي إريتريا وليبيا

ــة        ــأن أعضــاء البعث ــات املتحــدة ب ــة الوالي ــادت ممثل وأف
اجتمعوا يف اخلرطوم مـع وزيـر الدولـة لشـؤون الرئاسـة وعـدة       

علـى ضـرورة إجيـاد     مسؤولني من حكومة السـودان، وشـددوا  
يف أبيـي. واجتمعـوا أيضـاً مـع رئـيس فريـق       رتاع حل سلمي لل

االحتاد األفريقـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنفيـذ، الـذي أوجـز        
لتيسري املفاوضات بشأن مسائل اتفاق السـالم  املبذولة جهوده 

والترتيبات الرئيسـية يف مرحلـة مـا     ،تزال معلقة ال الشامل اليت
. ويف جوبا، اجتمعت البعثة مـع الـرئيس ونائـب    بعد االستفتاء

الــــرئيس ووزراء يف حكومــــة جنــــوب الســــودان، وكــــررت  
ــي،    ــا اإلعــراب عــن قلقهــا الشــديد إزاء األحــداث يف أبي يف  مب

ذلك اهلجوم الذي شنه جيش التحريـر الشـعيب السـوداين علـى     
أيار/مـايو.   ١٩قافلة تابعة لبعثة األمم املتحـدة يف السـودان يف   

ممثلــة الواليــات املتحــدة أن البعثــة مــا انفكــت تؤكــد وذكـرت  
أمهية تنفيذ كال الطـرفني اتفـاق السـالم الشـامل تنفيـذاً كـامالً       

ــتقالله يف     ــودان اسـ ــوب السـ ــال جنـ ــل أن ينـ ــه  ٩قبـ متوز/يوليـ
  .)٨٣٢(سيما يف ضوء األزمة يف أبيي  ال ،٢٠١١

وأفــاد ممثــل اململكــة املتحــدة أن البعثــة اجتمعــت يف        
نريويب مع الـرئيس االحتـادي االنتقـايل ومسـؤولني آخـرين مـن       

عـن   احلكومة االحتادية االنتقالية والربملـان يف الصـومال، فضـالً   
رؤســــاء غلمــــودوغ وبونتالنــــد وممــــثلني عــــن صــــوماليالند. 
وأعربت البعثة يف اجتماعها مع املؤسسات االحتادية االنتقاليـة  
عن قلقها البـالغ حيـال أثـر اخلـالف بـني املؤسسـات االحتاديـة        
االنتقاليـــة علـــى العمليـــة السياســـية وحالـــة األمـــن، وأكـــدت   

قـع مـن احلكومـة    بعبارات قوية وواضـحة للغايـة أن الـس يتو   
__________ 

)٨٣١(  S/PV.6546 ٣  و ٢، الصفحتان.  
  .٦-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٨٣٢(
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والربملان أن يتوصال إىل اتفاق بشـأن مسـألة االنتخابـات علـى     
جنــاح الســرعة. وأبــرز رئيســا غلمــودوغ وبونتالنــد وممثلــو       
صوماليالند التقدم احملـرز علـى صـعيد األمـن والتنميـة، لكنـهم       

جـراء  مـن  شددوا أيضاً على التهديدات اليت يواجهها السكان 
أن يـدعم اتمـع   ضـرورة  البعثـة ب القرصنة واإلرهاب. وأقـرت  

الــدويل مواصــلة حتقيــق االســتقرار وبنــاء الســالم وإعــادة البنــاء 
إىل تــوفري باحلاجــة االقتصــادي يف الصــومال، و -االجتمــاعي 

  .)٨٣٣(لقرصنة وأسباا اجلذريةللتصدي لاستجابة شاملة 
االجتماعــات الــيت عــن ممثــل جنــوب أفريقيــا حتــدث و  

عقدت، يف نريويب أيضاً، مع رئيس الوزراء ونائب الـرئيس يف  
كينيــا، واملمثــل الســامي لالحتــاد األفريقــي، واملمثــل اخلــاص       
ــة    لــرئيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي، واهليئــة احلكوميــة الدولي

ــة، و املع ــة بالتنمي ــب مــع  جتمــاعال. ويف اجهــات أخــرى ني نائ
__________ 

  .٧  و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٣٣(

ــرئيس ــرب، ال ــدم     أع ــاب والقرصــنة وع ــق إزاء اإلره ــن القل ع
تقدمي اتمع الدويل والس الـدعم إىل بعثـة االحتـاد األفريقـي     
ــة     يف الصــومال. ويف االجتمــاع الــذي عقــد مــع قائــد قــوة بعث

ىل إحاطـة  االحتاد األفريقي، استمع أعضاء بعثـة جملـس األمـن إ   
بشـأن التحـديات الــيت تواجـه بعثـة االحتــاد األفريقـي، وخباصــة      
ــدعم      ــوفر ال ــدم ت ــدعم اللوجســيت، وع ــدات وال ــنقص يف املع ال
اجلوي والبحري، ونقص التمويـل الـذي ميكـن التنبـؤ بـه. ويف      
معـرض اإلبــالغ أيضــاً عــن االجتماعـات املعقــودة مــع مكتــب   

ــة ا   ــة األمــم املتحــدة السياســي للصــومال واهليئ ــة الدولي حلكومي
املعنية بالتنمية واالحتـاد األفريقـي، اختـتم ممثـل جنـوب أفريقيـا       

ــات    باإل ــذه اهليئـ ــة هـ ــارة إىل حاجـ ــتراتيجيةإىل شـ ــاملة  اسـ شـ
للتصــدي للتحــديات يف اــاالت األمنيــة واإلنســانية واإلمنائيــة 

  .)٨٣٤(يف الصومال

__________ 

  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٨٣٤(
    

  بشأن بعثات جملس األمن : إحاطاتاجللسات
  بعثة جملس األمن  - ألف  

  
  املتكلمون  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالواجللسة 

    ٦٣١٧  
  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٩

إحاطة مقدمـة مـن بعثـة جملـس األمـن      
املوفــــــدة إىل مجهوريـــــــة الكونغـــــــو  

 ١٦إىل  ١٣مـــــــــن الدميقراطيـــــــــة (
  )٢٠١٠أيار/مايو 

رسالة موجهة من رئيس جملس األمن 
إىل األمني العام تتضمن اختصاصـات  
ــو    ــة الكونغ ــدة إىل مجهوري ــة املوف البعث

  )Add.1  و S/2010/187( الدميقراطية

  فرنسا

٦٣٩٧  
  ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٤

إحاطة مقدمـة مـن بعثـة جملـس األمـن      
ــدة  ــن  املوفـ ــا (مـ  ١٠إىل  ٤إىل أفريقيـ

  )٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر 
رسالة موجهة من رئيس جملس األمن 
إىل األمني العام تتضمن اختصاصـات  

ــة  ــدة البعث ــدا والســودان  املوف إىل أوغن
)S/2010/509(  

ــات    ــدة، الواليـ ــة املتحـ ــدا، اململكـ  أوغنـ
  املتحدة

٦٥٤٦  
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٦

إحاطة مقدمـة مـن بعثـة جملـس األمـن      
ــا ( ــن إىل أفريقيــــــــ  ٢٦إىل  ١٩مــــــــ

  )٢٠١١أيار/مايو 
ألمن رسالة موجهة من رئيس جملس ا

إىل األمني العام تتضمن اختصاصـات  
إىل إثيوبيــا والســودان   املوفــدة  البعثــة 

  )  S/2011/319وكينيا (

ــا،     ــوب أفريقيــ ــي، جنــ ــاد الروســ االحتــ
فرنســــا، اململكــــة املتحــــدة، الواليــــات 

  املتحدة
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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.  




