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 مالحظة استهاللية

املتحــدة  األمـميتنـاول  ـملا الفصـل  يف األجــزاء األول إىل اخلـامس  عالقـات جملـس األمــن  يئـات 
يف اجلــزء الســادس  املعلومــات  ات الصــلة بلانــة األركــان العســكرية  الــ   أيضــا   ويشــمل. الرئيســية األىــر 
 .من امليثاق عالقة ىاصة مع جملس األمن 11و  11و  11جعلت هلا املواد 

 األولالجزء 

 العالقات مع الجمعية العامة

 مالحظة

يتصــــل اجلــــزء األول مبختلــــف جوانــــب العالقــــة بــــني جملــــس األمــــن 
يتناول القسم ألف انتخاب اجلمعية أعضـاء اجمللـس غـري .العامة اجلمعيةو 

العامـــــة  اجلمعيــــةبعها ــــــ  ويتنــــاول القســــم بــــاء املمارســـــة الــــ  تت. الــــدائمني
مــن  44و  41واملتمثلــة يف إصــدار توصــيات للمالــس مبوجــب املــادتني 

إىل احلــــاالت الــــ  ( 3) 44امليثــــاق  ويف توجيــــه انتبا ــــه مبوجــــب املــــادة 
تمــل أن تعــرلس الســالم واألمــن الــدوليني للخطــر ويتعلــق القســم جــيم . ُيح

ــــ  تفرةــــها املــــادة  ــــالقيود ال ــــةعلــــى ســــلطة ( 4) 42ب أن مــــة العا اجلمعي
ــــــــتص ـــــــس  در توصـــــــيات بصـــــــدد أي نـــــــزا  أوـ ـــــــة أرنـــــــاء  ارســـــــة اجملل حال

امليثـــــــاق فيمــــــــا يتعلـــــــق بـــــــملل  النــــــــزا   املناطـــــــة بــــــــه مبوجـــــــب للوظـــــــائف
وص عليــــــه يف ـــــــلإلجـــــراء املنصوصـــــــــــفا   دم أيضــــــاـــــــويق. احلالـــــة تلـــــ  أو

ه ــــــــــــــــــــمبوجبالعــــــــام  األمــــــــنيالــــــــملي  طــــــــر  42 مــــــــن املــــــــادة( 2) الفقــــــــرة
ائل املتصــلة ظفــس الســلم واألمــن الــدوليني الــ  تكــون ــــــــــــــــــــــــباملس اجلمعيــة

ــــحمـــل نظـــر اجمللـــس  و طر ـــا كـــملل  بفـــرا  اجملل س مـــن النظـــر يف تلـــ  ــــ
 .املسائل

ويتنـــــاول القســـــم دال احلـــــاالت الـــــ  كـــــان يتعـــــني فيهـــــا أن يتخــــــمل 
تعيــني مــثال    فيهــا  ومــن  لــالعامــة  اجلمعيــة قبــل أن تبــتل مقــررا   اجمللــس
ــــــــق عضــــــــويتهم أو طــــــــرد م  العــــــــام  األمــــــــني ــــــــول األعضــــــــاء أو تعلي وقب
ني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا على ـاة للمحكمتني الدوليتـقض وانتخاب
 .التوايل

ويصــف القســم  ــاء التقــارير الســنوية والتقــارير اخلاصــة الــ  قــدمها 
 .العامة اجلمعيةاجمللس إىل 
ــــني جملــــس األمــــن وبعــــ   وأىــــريا   ــــاول القســــم واو العالقــــات ب يتن

وقــدمت تقــارير إىل اجمللــس العامــة  اجلمعيــةاهليئــات الفرعيــة الــ  أنشــأهتا 
 .قامت بدور ما يف أعماله أو

 انتخاب الجمعية العامة أعضاء - ألف 
 الدائمين مجلس األمن غير

 مالحظة
 23للمـادة وفقـا    العامـة اجلمعيـةىالل الفرتة املستعرةة  انتخبت 

مـــن امليثـــاق  يف كـــل دورة عاديـــة   ســـة أعضـــاء غـــري دائمـــني يف جملـــس 
األمن لفرتة سنتني ليحلوا حمل األعضـاء الـملين تنتهـي مـدة عضـويتهم يف 

  11ويف الـــــدورة . ديســـــما مـــــن الســـــنة  ات الصـــــلة/كـــــانون األول  34
  13أربعــة أعضــاء غــري دائمــني أرنــاء جلســتها العامــة  اجلمعيــةانتخبــت 

ويف . 11وانتخبـــــت العضـــــو اخلـــــامس غـــــري الـــــدائم يف جلســـــتها العامـــــة 
  انتخبــت اجلمعيــة األعضــاء اخلمســة غــري الــدائمني 11و  11الــدورتني 

ويـــــــــــرد أدنـــــــــــاس جـــــــــــدول يبـــــــــــني . يف غضـــــــــــون جلســـــــــــة عامـــــــــــة واحـــــــــــدة
 .االنتخابات تل 

 اجلمعيـــــــــةمقـــــــــرر 
 العامة

اجللســـــــــة العامـــــــــة وتـــــــــاري  
 االنتخاب

ملـــدة  األعضـــاء الـــملين انتحخبـــوا
ســـــــــــــنتني تبـــــــــــــدأ يف كـــــــــــــانون 

 يناير من السنة التالية/الثاين

تشرين  21  13 11/311   
 4113أكتوبر / األول

اجلمهورية   األرجنتني
 رواندا  عحمان  التشيكية

تشرين  21  11 11/311
 4113أكتوبر / األول

 نيارييا

/ تشرين األول 21 11/311
 4111أكتوبر 

  أملانيا  بوتسوانا
  إندونيسيا   ندوراس
 إيطاليا

/ تشرين الثاين 1  13 11/311
 4111نوفما 

 –غينيا   مصر  شيلي
مجهورية    بولندا  بيساو
 كوريا
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 التوصيات المقدمة من الجمعية العامة إلى مجلس األمن - اء ـــب
 من الميثاق 11و  11في شكل قرارات بموجب المادتين 

 41املادة 
مسـألة أو أمـر يـدىل يف نطـاق  ـملا أن تنـاق  أيـة العامـة  لامعيـةل

امليثــــاق أو يتصــــل بســــلطات فــــر  مــــن الفــــرو  املنصــــوص عليهــــا فيــــه أو 
أن توصــي  42ص عليــه يف املــادة هلــا يف مــا عــدا مــا نحــ كمــا أن  . وظائفــه
أو جملس األمن أو كليهما مبا تراس يف تل  املسائل املتحدة  األممأعضاء 
 .واألمور
 44ملادة ا
أن تنظر يف املباد  العامة للتعاون يف حفس العامة  لامعيةل-  4
ــ لم واألمــن الــدوليني ويــدىل يف  لــ  املبــاد  املتعلقــة بنــز  الســال  الس 

هلـا أن تقـدم توصـياهتا بصـدد  ـملس املبـاد  إىل  وتنظيم التسليح  كمـا أن  
 .األعضاء أو إىل جملس األمن أو إىل كليهما

مسـألة يكـون هلـا صـلة ظفـس أن تنـاق  أيـة العامة  لامعيةل-  2
املتحـدة  األمـملم واألمن الدوليني يرفعها إليها أي عضو من أعضـاء الس  

ألحكــام الفقــرة الثانيــة وفقــا   وجملــس األمــن أو دولــة ليســت مــن أعضــائها
أن  -فيما عدا ما تـنص عليـه املـادة الثانيـة عشـرة  -  وهلا 31من املادة 

لــة أو الــدول صــاحبة الشــأن أو تقــدم توصــياهتا بصــدد  ــملس املســائل للدو 
وكــل مســألة  ــا تقــدم  كــرس  يكــون مــن . جمللــس األمــن أو لكليهمــا معــا  

إىل العامــــة  اجلمعيــــةالضــــروري فيهــــا القيــــام بعمــــل مــــا  ينب ــــي أن  يلهــــا 
 .جملس األمن قبل ظثها أو بعدس

أن تسـرتعي نظـر جملـس األمـن إىل األحـوال العامـة  لامعيةل-  3
تمل أن تع  .لم واألمن الدوليني للخطرس الس  ر  ال  ُيح

املبينـــة يف  ـــملس املـــادة مـــن العامـــة  اجلمعيـــةال  ـــد ســـلطات -  1
 .العاشرة عموم مد  املادة

 مالحظة

مـــــــن عـــــــددا   العامـــــــة اجلمعيـــــــةىـــــــالل الفـــــــرتة املستعرةـــــــة  قـــــــدمت 
ــــ لم التوصــــيات  يف شــــكل قــــرارات  إىل جملــــس األمــــن بشــــأن حفــــس الس 

 التوصيات  ا طابع عام  يتطـرق العديد من تل وكان . واألمن الدوليني
املبــــاد  ” إىل أو/اجمللــــس مبوجــــب امليثــــاق و“ ســــلطات ووظــــائف”إىل 

 نـــها ميكـــومن مث  فإن. “حفس السلم واألمن الدولينيالعامة للتعاون يف 
ـــــيحن أن ـــــظر إليـ ـــــ  قــــةاملتعل  العامــــة  اجلمعيــــةحة لســــلطات ها باعتبار ــــا موة 

ـــــــعلــــــى الت( 4) 44و  41للمــــــادتني وفقــــــا   بتقــــــدا توصــــــيات  وايل مــــــنــ
 .التوصيات اس جدول بتل ـــأدن 4م ــــويرد يف القس. اقـــامليث

توصــــيات إىل جملــــس العامــــة  اجلمعيــــةويف حـــاالت أىــــر   قــــدمت 
ـــ ـــة تتصـــل ظفـــس الس  لم واألمـــن الـــدوليني األمـــن إمـــا بشـــأن مســـائل معين

 44للمـادة وفقـا     املسـائل تطلب من اجمللس اختا  إجراء بشـأن تلـ أو
وتتعلـــق تلـــ  التوصـــيات مجيعهـــا ببنـــود مدرجـــة بالفعـــل يف جـــدول (. 2)

 مـن اجمللــسالعامـة  اجلمعيـةومـن بـني األمثلـة علــى طلـب . أعمـال اجمللـس
مجيـع ” اختا  إجراء القرارات ال  أصدرهتا و ث فيها اجمللـس علـى اختـا 

ـــة البوســـنة ئالاخلطـــوات امل ســـيادهتا  واســـتعادة واهلرســـ مـــة لنصـــرة مجهوري
ويـرد . “امـلكووحـدهتا بشـكل   واستقالهلا السياسـي وسـالمتها اإلقليميـة

  ويشـــــمل (2) 44املتصـــــلة باملـــــادة  جـــــدول بالتوصـــــيات 2يف القســـــم 
دة أحشــري فيهــا إىل قــرار اجلمعيــة عقــب  لــ  يف ــــــحالــة واحأيضــا   اجلــدول

 .األمن طلب لعقد اجتما  جمللس
انتبـاس جملـس األمـن إىل أي حـاالت تنـدر  العامـة  يـةاجلمعومل توج ه 
 (.3) 44يف إطار املادة 
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 التوصيات بشأن المسائل المتصلة بسلطات المجلس ووظائفه وفيما يتعلق  - 1
 بالمبادئ العامة للتعاون في صون السلم واألمن الدوليين

 التوصية األعمال جدولعنوان بند  العامة اجلمعيةقرار 
 21  باء 11/421   

 4113سبتما /أيلول
 الوزع الوقائي والمناطق المنزوعة السالح السالمىطة 

الـــو      املختصـــة  يف إطـــار واليـــات كـــل منهـــا  إىل النظـــر يف تنفيـــملاملتحـــدة  األمـــمتـــدعو أجهـــزة  - 1
أو إقامة منطقة منزوعة السال   دف منع الصراعات وتعزيز اجلهود الرامية إىل تسوية /الوقائي و

 مواصـلة النظـر يف النـواحي العمليـة والتنفيمليـة واملاليـة لعمليـات املنا عات بالوسائل السلمية  وإىل
 .الوقائي واملناطق املنزوعة السال   دف  يادة كفاءهتا وفعاليتهاالو     

 المشاكل االقتصادية الخاصة الناشئة عن تنفيذ تدابير المنع أو القمع  
  منظومــة األمــم املتحــدة اختا  ــا  داىــلتــدعو جملــس األمــن إىل أن ينظــر يف التــدابري الــ  ميكــن  - 2

يتعلـــق بإ ـــاد احللـــول للمشـــاكل االقتصـــادية  يشـــمل املاسســـات املاليـــة الدوليـــة  و لـــ  فيمـــا  ـــا
ن ينظر  من بني مجلة أمور  يف أاخلاصة للدول  الناشئة عن تنفيمل التدابري ال  يفرةها اجمللس  و 

 :التدابري التالية

التشاور مـن أجـل دراسـة املشـاكل االقتصـادية اخلاصـة وتقـدا تقـارير بشـأهنا عملية تعزيز  ( أ )  
واقــرتا  احللــول هلــا  ب يــة هتــوين أرــر  ــملس املشــاكل االقتصــادية مــن ىــالل املشــاورات مــع 

ـــةـــريت أو  حســـب االقتضـــاء  مـــع الـــدول الـــ  يحـــالـــدول الـــ  أح  ضـــار نتياـــة ا ستح رجح أهن 
ع األمــــني العــــام واهليئــــات الرئيســــية ل مــــم املتحــــدة تنفيــــمل ا تــــدابري املنــــع أو القمــــع  ومــــ

 ووكاالهتا وبراجمها ومع املاسسات املالية الدولية؛

تــدابري أىــر  بالتشـــاور مــع الــدول األعضــاء  وحســـب االقتضــاء  مــع املاسســـات اختــا   (ب)  
املاليــة الدوليــة  مثــل صــناديق التاعــات  لتــوفري املســاعدة للــدول الــ  تعــاين مــن مشــاكل 

قتصــــادية ىاصــــة نامجــــة عــــن تنفيــــمل التــــدابري الــــ  فرةــــها جملــــس األمــــن  والتســــهيالت ا
ئتمانية اإلةافية واملساعدة على تشايع صادرات البلدان املضرورة  وتقـدا املسـاعدة اال

أو املسـاعدة يف تشـايع االسـتثمار يف البلـدان /ملشاريع التعاون التقـ  يف تلـ  البلـدان و
 .املضرورة

ين ر تش 21  أ 11/21
 4113نوفما /الثاين

التعاون بني األمم املتحدة 
 ومنظمة الوحدة األفريقية

ســيما جملــس األمــن واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  أن  تطلــب إىل أجهــزة األمــم املتحــدة  وال - 1
 .يف مجيع أنشطتها املتعلقة بأفريقيا وريقا   تواصل إشراك منظمة الوحدة األفريقية إشراكا  

كانون   41  11/12
 4113ديسما /األول

دراسة شاملة لكامل مسألة 
عمليات حفس السلم من 
 مجيع نواحي  ملس العمليات

 التنظيم والفعالية
تقــرت  أن يواصــل جملــس األمــن واألمــني العــام  ليــل أي حالــة بعينهــا بعنايــة شــديدة قبــل إنشــاء  - 21

 تصــا  واليــة واقعيــة  تشــمل أ ــدافا  أي عمليــة مــن عمليــات األمــم املتحــدة حلفــس الســلم؛ وأن 
حلل املشكلة  حسب االقتضاء يف كل حالة  مبا يفضـي إىل تعزيـز العمليـة   منيا   واةحة وإطارا  

مــد  فعاليـة العمليـات اجلاريـة مبـا يكفـل اتســاقها  السياسـية  وأن يسـتعرس جملـس األمـن دوريـا  
ال  ـو  إجـراء أي ت يـري لواليـة أو طـابع  هــــ  مع األ داف والواليات ال  يقر ـا اجمللـس  وتاكـد أن

ــ  مــن ىــالل قــرار حمــدد يتخــملس لم الــ  يــأ ن  ــا جملــس األمــن إال  أو أجــل عمليــات حفــس الس 
 ؛اجمللس

ترحــب بتزايــد تــواتر إجــراء املشــاورات غــري الرةيــة بــني األمانــة العامــة والــدول املســا ة بقــوات   - 11  
بشــأن عمليــات حفــس الســالم مــن مراحلهــا األوىل إىل وتوصــي بشــدة مبواصــلة  ــملس املشــاورات 

هنايتهـــا  وتشـــاع بقـــوة علـــى حضـــور رئـــيس جملـــس األمـــن وأعضـــاء اجمللـــس ا ىـــرين  حســـب 
 .االقتضاء   ملس املشاورات
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 التوصية األعمال جدولعنوان بند  العامة اجلمعيةقرار 
 مركز وسالمة أفراد األمم املتحدة املشرتكني يف حفس السالم     
  أفــــراد األمــــم    الواليــــات املتعلقــــة بــــو  تــــدعو جملــــس األمــــن إىل إدرا  أحكــــام حمــــددة  يف  -( ب) 11  

ر بالتزامــات الــدول األعضــاء وبتوقعــات األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق مبركــز املتحــدة  وتــملك  
 .أفراد األمم املتحدة وسالمتهم

يوليه /متو  21  11/211
4111 

لـه  وتشـاع اجمللـس يف  ـملا السـياق ترحب مبا يبملله جملس األمـن مـن جهـود لتحسـني طرائـق عم - 3 العامة اجلمعيةتنشيط أعمال 
 وحـافال   واةـحا   على أن يقدم  لد  رفعه التقارير إىل اجلمعية العامة  ويف الوقـت املناسـب  بيانـا  

باملعلومــات عــن أعمالــه  مبــا يف  لــ  قراراتــه وغري ــا مــن املقــررات  الــ  تتضــمن التــدابري املتخــملة 
 .مبوجب الفصل السابع من امليثاق

كانون  1  11/34
 4111ديسما /األول

توفري احلماية واألمن للدول 
 الص رية

تطلــب إىل جملــس األمــن وأجهــزة األمــم املتحــدة األىــر   ات الصــلة إيــالء ا تمــام ىــاص لتــوفري  - 1
احلماية واألمن للدول الص رية عند إعادة تشكيل األمم املتحدة وتنشيط عملها  وبصـفة ىاصـة 

يـــة مبيثـــاق األمــم املتحـــدة وبتعزيـــز دور املنظمــة  ويف أنشـــطة متابعـــة يف ســياق اللانـــة اخلاصــة املعن
 .“ىطة السالم”واملعنون  4112يونيه /حزيران 41تقرير األمني العام املارخ 

كانون   1  11/11
 4111ديسما /األول

اإلعالن املتعلق بتعزيز التعاون 
بني األمم املتحدة 

والتنظيمات أو الوكاالت 
صون اإلقليمية يف جمال 

 لم واألمن الدولينيالس  

ألحكام ميثاق األمم املتحدة املتعلقـة بـدور التنظيمـات أو الوكـاالت اإلقليميـة يف صـون وفقا   هـــ  إن - 4
 :سيما الفصل الثامن من امليثاق لم واألمن الدوليني  والالس  

ىـالل تلـ  جملس األمن بالتشـايع علـى وةـع تسـوية سـلمية للمنا عـات احملليـة مـن يقوم  ( أ)  
التنظيمــات اإلقليميــة أو بواســـطة تلــ  الوكــاالت اإلقليميـــة  إمــا مببــادرة مـــن الــدول املعنيـــة 

 ؛باإلحالة من اجمللس أو
جملس األمـن  حسـب االقتضـاء   ـملس التنظيمـات أو الوكـاالت اإلقليميـة لتطبيـق يستخدم  (د)  

ق الت اإلقليميـة أن تطب ـالوكـا إجراءات اإلنفا   ت سلطته  ولكن ال  و  للتنظيمـات أو
 ؛أي إجراءات إنفا  بدون إ ن من اجمللس

نب ي على جملس األمن أن يشاع  وحيثما يقتضي األمر  أن يدعم اجلهود اإلقليمية ال  تبملهلا ي - 1  
ـــــدوليني  كـــــل يف ميـــــدان  ـــــة يف جمـــــال صـــــون الســـــلم واألمـــــن ال التنظيمـــــات أو الوكـــــاالت اإلقليمي

 .ملقاصد ومباد  امليثاق اىتصاصها  ووفقا  
تشرين  21  11/1
 4111أكتوبر /األول

إعالن مبناسبة الملكر  
السنوية اخلمسني إلنشاء 

 األمم املتحدة

مجلــة أمــور   يــادة عضــوية جملــس األمــن ومراجعــة أســاليب عملــه مراجعــة مســتمرة وينب ــي  يف  - 41
التمثيلـي ويرفـع مسـتو  كفاءتـه يف على حنو يادي إىل  يادة تدعيم قدرته وفعاليته ويعز  طابعه 

 .العمل  وكملا شفافية أعماله
كانون   1  11/31
 4111ديسما /األول

استعراس شامل لكامل 
مسألة عمليات حفس السالم 

 من مجيع نواحي  ملس
 العمليات

 ث الدول األعضاء واألمانة العامة وأجهزة األمم املتحدة األىر   ات الصـلة علـى اختـا  مجيـع  - 3
بشـأن )اخلطوات الال مة لتنفيمل مقرتحـات وتوصـيات اللانـة اخلاصـة والنتـائ  الـ  ىلصـت إليهـا 

 (.عمليات حفس السالم

________ 
  بشـأن  ـملا البنـد  4111ديسـما /كـانون األول  24املـارخ  11/411   و4111ديسـما /كـانون األول  41املـارخ  11/11من قراري اجلمعية العامـة  3الفقرة أيضا   انظر أ
 . ارلة ويان أحكاما  ُياللملين 
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 تطلب تلم واألمن الدوليين أو التي التوصيات بشأن المسائل المتصلة بصون الس   - 2
 ل المجلسب  اتخاذ إجراء بشأن هذه المسائل من ق  

 التوصية األعمال جدولعنوان بند  العامة اجلمعيةقرار 
كانون   41  حاء 11/11   

 4113ديسما /األول
وكالة األمم املتحدة إلغارة وتش يل 

 الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
 ث جملس األمن على أن يبقـي احلالـة الرا نـة يف األرس الفلسـطينية احملتلـة  - 3

 .قيد النظر

ديسما /األولكانون   21  11/11
4113 

ــــة بــــني مجهوريــــة  - 1 احلالة يف البوسنة واهلرس  ــــدين اســــتمرار القــــوات الصــــربية يف انتهــــاك احلــــدود الدولي ت
البوســــنة واهلرســــ  ومجهوريــــة كرواتيــــا  ومــــن مث تطلــــب إىل جملــــس األمــــن أن 

أغســطس /آب 1املــارخ ( 4112) 111لقــرارس  يتخــمل مجيــع التــدابري تنفيــملا  
 ؛4112

 41املــــــــارخ ( 4113) 131إىل جملــــــــس األمــــــــن أن يتــــــــابع قــــــــرارس تطلــــــــب  - 1  
يــة ر ن توقــف مجهو أ  وأن ينفــملس علــى الفــور  لضــمان 4113يونيــه /حزيــران

علـــى الفـــور توريـــد األســـلحة ( صـــربيا واجلبـــل األســـود)يوغوســـالفيا اال اديـــة 
لعســــــكرية الصــــــربية اواملعــــــدات واخلــــــدمات العســــــكرية إىل الوحــــــدات شــــــبه 

ـــــــوب يف قـــــــرارس  ســـــــبما  ـــــــوالبوســـــــنية  ح  41املـــــــارخ ( 4113) 141مطل
 ؛4113أبريل /نيسان

 كــــامال    تنفيــــملا  ( 4112) 111 ــــث جملــــس األمــــن علــــى أن ينفــــمل قــــرارس  - 42  
 “املناطق ا منة”سيما إىل  يكفل حرية تدفق املساعدة اإلنسانية  وال مبا
 ؛(يف البوسنة واهلرس )

ةـــطالعه مبســـاوليته مبوجـــب ا ـــث جملـــس األمـــن علـــى أن يتخـــمل  لـــد   - 41  
ــــع اخلطــــوات املالئمــــة لنصــــرة  21املــــادة  ــــاق األمــــم املتحــــدة  مجي مــــن ميث

ســـــــتقالهلا السياســـــــي اســـــــتعادة ســـــــيادهتا و امجهوريـــــــة البوســـــــنة واهلرســـــــ  و 
وســالمتها اإلقليميـــة ووحـــدهتا بشـــكل كامـــل  و لـــ  بالتعـــاون مـــع الـــدول 

 ؛املتحدة ومع حكومة اجلمهوريةاألعضاء يف األمم 

 تمــام الــال م  بصــورة عاجلــة  جملــس األمــن علــى أن يــويل االأيضــا    ــث - 41  
إىل اســـتثناء مجهوريـــة البوســـنة واهلرســـ  مـــن احلظـــر املفـــروس علـــى توريـــد 

 143األســــــلحة إىل يوغوســــــالفيا الســــــابقة مبوجــــــب قــــــرار جملــــــس األمــــــن 
 ؛4114سبتما /أيلول 21املارخ ( 4114)

علــــى إغــــالق مجيــــع معســــكرات  تطلـــب إىل جملــــس األمــــن أن يعمــــل فــــورا   - 24  
عتقــــال حتاــــا  يف البوســــنة واهلرســــ   وكــــملل  إغــــالق معســــكرات االاال

الــ  أقامهــا الصــرب يف صــربيا واجلبــل األســود ويف البوســنة واهلرســ   وأن 
 ؛يكلف مراقبني دوليني مبراقبة  ملس املعسكرات إىل حني تنفيمل  ل 

تطلــــــب إىل جملــــــس األمــــــن أن يضــــــمن أن تكــــــون املقرتحــــــات الــــــواردة يف  - 21  
ــــاق األمــــم املتحــــدة   “اتفــــاق جنيــــف الشــــامل للســــلم” متوافقــــة مــــع ميث

ومبـــاد  القـــانون الـــدويل  والقـــرارات الســـابقة للامعيـــة العامـــة  والقـــرارات 
مــدت يف املــامتر الــدويل املعــ  الــ  اختــمل ا جملــس األمــن  واملبــاد  الــ  اعتح 

 .يوغوسالفيا السابقةب
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 التوصية األعمال جدولعنوان بند  العامة اجلمعيةقرار 
ديسما /كانون األول  21  11/14   

4113 
 العقد الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز

 العنصري
 (2113-4113)العنصري  برنام  عمل العقد الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز

ظة الدائمـة فيمـا قمواصلة توىي الي... ينب ي للامعية العامة وجملس األمن  - 1  
جبنـــوب أفريقيـــا حـــق تتحقـــق إقامـــة نظـــام دميقراطـــي غـــري عنصـــري يف يتعلـــق 

وميكــــن هلــــاتني اهليئتــــني كــــملل  النظــــر يف إنشــــاء آليــــة إلســــداء .  لــــ  البلــــد
املشورة واملساعدة ل طراف املعنية من أجل إهناء الفصل العنصري ليس من 

 .احية القانونية فحسب  وإمنا من الناحية العملية أيضا  نال
كانون   21  فأل 11/411
 4113ديسما /األول

القضاء على الفصل العنصري وإقامة 
جنوب أفريقيا متحدة ودميقراطية وغري 

 عنصرية

ال لدقـــة تنفيـــمل  لـــ  أن يواصـــل الرصـــد الفع ـــ( األمـــن)تطلـــب إىل جملـــس  - 44
 (.الملي فرةه على جنوب أفريقيا( )اإللزامي لتوريد األسلحة)احلظر 

نوفما /الثاينتشرين  3  أ 11/41
4111 

 كــــامال  تنفيــــملا   ( 4112) 111 ــــث جملــــس األمــــن علــــى أن ينفــــمل قــــرارس  - 41 احلالة يف البوسنة واهلرس 
 “املناطق ا منة”سيما إىل  يكفل حرية تدفق املساعدة اإلنسانية  وال مبا
 ؛(يف البوسنة واهلرس )

مبســـاوليته مبوجـــب ةـــطالعه ا ـــث جملـــس األمـــن علـــى أن يتخـــمل  لـــد   - 24  
ــــع اخلطــــوات املالئمــــة لنصــــرة  21املــــادة  ــــاق األمــــم املتحــــدة  مجي مــــن ميث

ســـــــتقالهلا السياســـــــي اســـــــتعادة ســـــــيادهتا و امجهوريـــــــة البوســـــــنة واهلرســـــــ  و 
وســالمتها اإلقليميـــة ووحـــدهتا بشـــكل كامـــل  و لـــ  بالتعـــاون مـــع الـــدول 

 ؛األعضاء يف األمم املتحدة ومع حكومة اجلمهورية
 تمـــــام الـــــال م إىل اســـــتثناء جملـــــس األمـــــن علـــــى أن يـــــويل االأيضـــــا    ـــــث - 22  

حكومــات اجلمهوريــة وا ــاد البوســنة واهلرســ  مــن حظــر توريــد األســلحة 
 143مبوجــــب قــــرار جملــــس األمــــن  واملعــــدات العســــكرية املفــــروس أصــــال  

  وبالصــــي ة الــــ  وردت يف 4114ســــبتما /أيلــــول 21املــــارخ ( 4114)
 .منطوق  ملا القرارالفقرة الثامنة من 

علــــى إغــــالق مجيــــع معســــكرات  تطلـــب إىل جملــــس األمــــن أن يعمــــل فــــورا   - 21  
عتقــــال حتاــــا  يف البوســــنة واهلرســــ   وكــــملل  إغــــالق معســــكرات االاال

الــ  أقامهــا الصــرب يف صــربيا واجلبــل األســود ويف البوســنة واهلرســ   وأن 
 .ني تنفيمل  ل ف مراقبني دوليني مبراقبة  ملس املعسكرات إىل حيكل  

________ 

موج هة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لباكستان لد  األمم املتحدة يطلب فيها عقد اجتما  عاجل للمالس للنظـر يف  4111نوفما /تشرين الثاين 3رسالة مارىة  أ
  أدر  جملـس 4111نـوفما /تشـرين الثـاين 1  املعقـودة يـوم 3111ويف جلسـته (. S/1994/1248)العامـة الـملي اختملتـه اجلمعيـة  11/41احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرس  على ةـوء القـرار 

 .ونظر يف املسألة“ احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرس ”األمن الرسالة ةمن جدول أعماله  يف إطار البند املعنون 
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 11بالمادة الممارسة المتعلقة - جيم 
 من الميثاق 

 42املادة 
ــــزا  أو موقــــف مــــا   - 4 عنــــدما يباشــــر جملــــس األمــــن  بصــــدد ن

ـــة  ـــة العامـــة أن تقـــدم أي الوظـــائف الـــ  رةـــت يف امليثـــاق  فلـــيس للامعي
إ ا طلـــب  لـــ  منهـــا جملـــس  توصـــية يف شـــأن  ـــملا النـــزا  أو املوقـــف إال  

 .األمن
اجلمعيـــــة  - مبوافقـــــة جملـــــس األمـــــن - طـــــر األمـــــني العـــــام  - 2
يف كـــــل دور مـــــن أدوار انعقاد ـــــا بكـــــل املســـــائل املتصـــــلة ظفـــــس  العامـــــة
واألمن الدوليني ال  تكون حمل نظر جملس األمن  كملل   طر ا  السلم

أو  طـــــر أعضـــــاء األمـــــم املتحـــــدة إ ا مل تكـــــن اجلمعيـــــة العامـــــة يف دور 
انعقاد ــــا  بفــــرا  جملــــس األمــــن مــــن نظــــر تلــــ  املســــائل و لــــ  مباــــرد 

 .منها هائهانت
 مالحظة

  مل يطلب جملـس األمـن إىل اجلمعيـة العامـة املستعرةةىالل الفرتة 
لالســتثناء املنصــوص عليــه وفقــا   تقــدا توصــية يف شــأن أي نــزا  أو حالــة

تنـــاق  يف جملــس األمـــن طبيعـــة احلـــدود  ومل. 42 مـــن املـــادة 4يف الفقــرة 
بشــأن العامــة  علــى ســلطة اجلمعيــة 42مــن املــادة  4الــ  فرةــتها الفقــرة 

 . تقدا توصيات
  واصـل األمـني العـام إىطـار اجلمعيـة 42من املادة  2للفقرة ووفقا  
لم واألمن الدوليني ال  تكون حمل املسائل املتصلة بصون الس  ” ـالعامة بـ

. 4اواملسـائل الـ  يكـون اجمللـس قـد فـر  مـن معاجلتهـ“ نظر جملس األمـن
املـــوجز باملســـائل املعروةـــة علـــى و ـــملس اإلىطـــارات اســـتندت إىل البيـــان 

م  عم ـجملس األمن وعن املرحلة ال  بل ها النظر يف تل  املسائل  الملي يح 
ـــــــس األمـــــــن عمـــــــال  باملـــــــادة  ـــــــى أعضـــــــاء جمل مـــــــن  44كـــــــل أســـــــبو  عل

وكانت البنود الواردة يف اإلىطـارات . 2الداىلي املاقت للمالس النظام
بـــــالفرتة املعنيـــــة   ةصـــــ ـــــي نفـــــس تلـــــ  الـــــواردة يف البيانـــــات املـــــوجزة اخلا

________ 
اإلىطـار الـوارد مـن األمـني العـام مبوجـب ”انظر مالحظات األمني العـام املعنونـة  4
ســـــبتما /أيلـــــول A/48/411 (21 “مـــــن ميثـــــاق األمـــــم املتحـــــدة 42مـــــن املـــــادة  2الفقـــــرة 
كــــــــــــــانون   Add.2 (41و ( 4113نــــــــــــــوفما /تشـــــــــــــرين الثــــــــــــــاين 41) Add.1و ( 4113
 A/49/390و ؛ (4111أغســــــــــــــــــــــــــطس /آب 3) Add.3و ( 4113ديســــــــــــــــــــــــــما /األول
 Add.1و ( 4111ســـــــبتما /أيلـــــــول 41) A/50/442و ؛ (4111ســـــــبتما /أيلـــــــول 41)
األىــري اجلمعيــة بــأن جملــس األمــن قــرر وأبلــا اإلىطــار ((. 4111ينــاير /كــانون الثــاين 31)
(S/1996/55 )ــ لم واألمــن الــدوليني مــن قائمــة املســائل حــملف بنــد واحــد متعلــق بصــون الس 

 41ســتلزم  لــ  املقــرر إجــراء تعــديل علــى اإلىطــار الصــادر يف او . املعروةــة علــى اجمللــس
 (.A/50/442) 4111سبتما /أيلول
إىل املمثلـــني يف   العـــام أســـبوعيا  يرســـل األمـــني”: علـــى مـــا يلـــي 44تـــنص املـــادة  2

باملســائل املعروةــة علــى اجمللــس وعــن املرحلــة الــ  بل هــا النظــر يف  مــوجزا  بيانــا   جملــس األمــن
 .“تل  املسائل

باســـتثناء حـــملف البنـــود الـــ  ال تعتـــا  ات صـــلة بصـــون الســـلم واألمـــن 
 .الدوليني
يف اإلىطـارات أحدرجـت حمل نظر جملس األمـن كانت املسائل ال   و 

ية ــــظثـت أرنـاء الفـرتة املنقض املسـائل الـ ( أ: )يف فئتني 4114منمل عام 
قيـــد نظـــر ال تـــزال ر  الـــ  ـــــل األىائــــــــاملس (ب) ري؛ــــــمنـــمل اإلىطـــار األى
. منـــمل اإلىطـــار األىـــري يف اجللســـات الرةيـــة بحـــثتح  اجمللـــس ولكنهـــا مل

وعنــــدما كــــف اجمللــــس بعــــد  لــــ  عــــن تنــــاول مســــألة كانــــت مدرجــــة يف 
اجلمعية العامة بملل  يف إةافٍة لإلىطار يحبلا األمني العام كان إىطار   

أيضــــا   رت اإلةــــافاتأشــــاو  .3املستعرةــــةاملعــــ  صــــدرت ىــــالل الفــــرتة 
قيــد كانــت حالــة واحــدة قــام فيهــا اجمللــس بتعــديل قائمــة البنــود الــ    إىل

 ـت بنــد جديــد ســابقا   نظـرس  حيــث صـنف أربعــة بنــود جـرت مناقشــتها
  باإلةـــــافة إىل حالـــــة واحــــدة فـــــر  فيهـــــا اجمللــــس مـــــن النظـــــر يف 1واحــــد
 .1معني بند

صــل   2علــى موافقــة جملــس األمــن  املطلوبــة مبقتضــى الفقــرة وكــان ُيح
سـخا  األمني العام على أعضاء اجمللس نح عن طريق تعميم   42من املادة 

مبختلـــــف علمـــــا   وأحاطـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة. مـــــن مســـــودة اإلىطـــــارات
 .اإلىطارات بصفة رةية

  الممارسة المتعلقة بأحكام الميثاق التي تنطوي على- دال 
 جلس األمن إلى الجمعية العامةتوصيات من م

 مالحظة
  علـى اختـا  قـرارات مشـرتكة بــني األمــورعـدد مـن يف  يـنص امليثـاق 

. أوال  قـرارس أن يتخـمل اجمللـس يشرتط  هجملس األمن واجلمعية العامة  ولكن
  (11املــــــادة )بالنســــــبة لتعيــــــني األمــــــني العــــــام مــــــثال   و ــــــملا  ــــــو احلــــــال

  (1 و 1و  1املـــواد )طـــرد م عضـــويتهم أو تعليـــق األعضـــاء أو  وقبـــول
ــــة ليســــت عضــــوا  يف األمــــم املتحــــدة  والشــــروط الــــ   ــــو  مبوجبهــــا لدول

مــــن  2الفقــــرة )تنضــــم إىل النظــــام األساســــي حملكمــــة العــــدل الدوليــــة  أن
 (.13 املادة

أن يقـدم جملـس علـى وينص النظام األساسي حملكمة العدل الدولية 
العامة فيما يتعلق بالشروط الـ  ميكـن مبوجبهـا األمن توصية إىل اجلمعية 

لدولـــة مــــن الــــدول املنضــــمة إىل النظــــام دون أن تكــــون عضــــوا  يف األمــــم 
املتحـــــدة أن تشـــــرتك يف انتخـــــاب أعضـــــاء حمكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة  ويف 

مـــن  11 و( 3) 1املادتـــان )إدىـــال تعـــديالت علـــى النظـــام األساســـي 
 (.النظام األساسي
________ 

تشـــــــــــــرين  A/48/411/Add.1 (41انظـــــــــــــر  بالنســـــــــــــبة للفـــــــــــــرتة املستعرةـــــــــــــة   3
 Add.3 (3  و (4113ديســــما /كــــانون األول 41) Add.2  و (4113 نــــوفما/الثــــاين
 (.4111يناير /كانون الثاين 31) A/50/442/Add.1؛ و (4111أغسطس/آب

 .A/48/411/Add.1انظر  1
 .A/48/411/Add.3 نظرا 1
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إ ا  املمارسة ال  اتبعها اجمللـس ىـالل الفـرتة بالقسم ويتناول  ملا 
يف مـــا يتعلـــق تنشـــأ أي مســـائل ومل . بالنســـبة لقبـــول األعضـــاءاملستعرةــة 
 .  باألمور األىر 

 العضوية في األمم المتحدة - 1

 مالحظة

عضــــوية وتعليــــق قبــــول أي دولــــة يف عضــــوية األمــــم املتحــــدة  ــــري 
 بنــاء   مــن اجلمعيــة العامــةبقــرار ”مــن املنظمــة طرد ــا  دولــة عضــو أو أي

 1و  1واملادتـان  1 مـن املـادة 2الفقـرة )“ توصية من جملس األمنعلى 
مــــــــن النظــــــــام الــــــــداىلي املاقــــــــت  11للمــــــــادة ووفقــــــــا  (. مــــــــن امليثــــــــاق

األمـــــن  يقــــدم اجمللـــــس توصــــيته إىل اجلمعيـــــة العامــــة  يف احلـــــدود  جمللــــس
ــــة ته قشــــاملقــــررة  بشــــأن كــــل طلــــب عضــــوية مشــــفوعة مبحضــــر ملنا الزمني
 .للطلب

  أوصــــى اجمللــــس اجلمعيــــة العامــــة بقبــــول املستعرةــــةوىــــالل الفــــرتة 
ومل يقـدم أي توصـية سـلبية . 1دول إىل عضوية األمم املتحـدة 1انضمام 

ومل ينــــاق  اجمللــــس . تســــتدعي تقــــدا تقريــــر ىــــاص إىل اجلمعيــــة العامــــة
 .بطردسعضوية أي عضو أو بتعليق يوصي  أو

صـــــــربيا واجلبـــــــل )يوغوســـــــالفيا اال اديـــــــة وفيمـــــــا يتعلـــــــق جبمهوريـــــــة 
  (4113) 124يف القـــــــــرار    أكــــــــد جملــــــــس األمــــــــن جمــــــــددا  (األســــــــود
ــــــــــــــة يوغوســــــــــــــالفيا    أن  4113أبريــــــــــــــل /نيســــــــــــــان 21 املــــــــــــــارخ مجهوري
ـــــــــل األســـــــــود) اال اديـــــــــة ال ميكـــــــــن أن تواصـــــــــل بصـــــــــورة ( صـــــــــربيا واجلب
 عضــــــوية مجهوريــــــة يوغوســــــالفيا اال اديــــــة االشــــــرتاكية الســــــابقة تلقائيــــــة

ــــــــــــة العامــــــــــــة بأن ؛1األمــــــــــــم املتحــــــــــــدة يف ـــــــــــــ  ومــــــــــــن مث أوصــــــــــــى اجلمعي ه ــ
ــــــة العامــــــة 11/4املتخــــــمل يف القــــــرار  بــــــاملقرر إحلاقــــــا  ’’  أال    تقــــــرر اجلمعي

ــــــة تشــــــارك ــــــة  مجهوري يف ( صــــــربيا واجلبــــــل األســــــود)يوغوســــــالفيا اال ادي
وقـــــررت اجلمعيـــــة العامـــــة . “االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي اجمللـــــس أعمـــــال
 .1 ل 

________ 
؛ ومجهوريــة ســلوفاكيا (4113ينـاير /كـانون الثــاين  A/47/863  1)اجلمهوريـة التشــيكية  1

(A/47/864  1 4113ينــــــــاير /كــــــــانون الثــــــــاين) اليوغوســــــــالفية الســــــــابقة ؛ ومجهوريــــــــة مقــــــــدونيا
(A/47/923  1 4113 أبريـــل/نيســـان) ؛ وإريرتيـــا(A/47/953  21 4113مـــايو /أيـــار) ؛ وإمـــارة

 يوليــــــه/متــــــو  A/47/976  1)؛ وإمــــــارة أنــــــدورا (4113مــــــايو /أيــــــار A/47/954  21)مونــــــاكو 
ولالطـــال  علـــى (. 4111 نـــوفما /تشـــرين الثـــاين A/49/722  31)؛ ومجهوريـــة بـــاالو (4113
 .اجمللس يف طلبات تل  البلدان  انظر الفصل السابع نظر

   قــد قــررت  بنــاء  4112ســبتما /أيلــول 22املــارخ  11/4كانــت اجلمعيــة  يف قرار ــا  1
عليهـــا أن تتقـــدم ( صـــربيا واجلبـــل األســـود)مجهوريـــة يوغوســـالفيا اال اديـــة   على توصية اجمللس  بأن  

 .تشارك يف أعمال اجلمعية العامة بطلب لنيل العضوية يف األمم املتحدة  وأال  
 .4113أبريل /نيسان 21املارخ  11/221القرار  1

 انتخاب قضاة المحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة  - 1
 والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 مالحظة

القضــــاة للمحكمتــــني يف الفقــــرات يــــرد اإلجــــراء اخلــــاص بانتخــــاب 
مــــــــــــــــن النظــــــــــــــــام األساســــــــــــــــي  43مــــــــــــــــن املــــــــــــــــادة ( 1)و ( 3) و (2)

و ( 3) و( 2)ســــالفيا الســــابقة  ويف الفقــــرات و الدوليــــة ليوغ للمحكمــــة
مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة اجلنائيــــة  42مــــن املــــادة ( 1)و ( 1)

 .1الدولية لرواندا
األمــني أحــال األساســي  للنظــام ووفقــا  مــن احلــالتني  حالــة ويف كــل 

عندئـمل عقـد و . جملـس األمـنرئـيس إليـه إىل وردت العام الرتشيحات ال  
توصــل إليــه يف كــان اجمللــس قــد للتفــا م الــملي  وفقــا   جلســةجملــس األمــن 

عقـب و . قائمة القضـاة املرشـحنيد فيه حد  قرارا   واختملمشاوراته السابقة  
إىل   نـص القـرار  عـن طريـق رسـالةرةيـا   رئيس جملس األمـنأحال  ل  

انتخـاب القضـاة مـن يف اجلمعيـة العامـة شرعت مث . رئيس اجلمعية العامة
 .القرار ل  القائمة الواردة يف 

  1الحالة 
اختــمل   4113أغســطس /آب 21 املعقــودة يف  3211ســة اجلليف 

لفقـرة الفرعيـة لوفقـا    بهحد د  الملي( 4113) 111جملس األمن القرار 
مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة  43مــــن املــــادة ( 2)مــــن الفقــــرة (  )

ميكـــــن مرشـــــحا   23ســـــالفيا الســـــابقة  قائمـــــة مكونـــــة مـــــن و الدوليــــة ليوغ
وبرسـالة . بينهم قضاة احملكمة األحـد عشـرللامعية العامة أن ختتار من 

 111أحــال رئــيس جملــس األمــن نــص القــرار   41مارىــة يف نفــس اليــوم
من دورهتا  444العامة ويف اجللسة . إىل رئيس اجلمعية العامة( 4113)

ـــــــــــــ    41ىـــــــــــــالل الفـــــــــــــرتة مـــــــــــــن عحقـــــــــــــدت الســـــــــــــابعة واألربعـــــــــــــني  ال
الفقــــرة مــــن ( د)للفقــــرة الفرعيــــة ووفقــــا    4113ســــبتما /أيلــــول 41 إىل
نتخبـــــت اجلمعيـــــة العامـــــة امـــــن النظـــــام األساســـــي   43املـــــادة مـــــن  (2)

أي أولئــــــــــ  املرشــــــــــحني الــــــــــملين حصــــــــــلوا  - للمحكمــــــــــةقاةــــــــــيا   44
األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة  أصـــوات الـــدولمـــن األغلبيـــة املطلقـــة  علـــى

ــــــ   ــــــتفس  ــــــدول غــــــري األعضــــــاء ال ــــــة دائمــــــة يف مقــــــر وال ببعثــــــات مراقب
مـــن النظـــام األساســـي   43مـــن املـــادة ( 1)للفقـــرة ا  ووفقـــ. املتحـــدة األم
ــب القضــاة لفــرتة أربــع ســنوات  تبــدأ مــن نتح ا نــوفما /تشــرين الثــاين 41خ 

4113 . 
________ 

انظــر  ســالفيا الســابقةو النظــام األساســي للمحكمــة الدوليــة ليوغ لالطــال  علــى نــص 1
S/25704 4113مــايو /أيــار 21املــارخ ( 4113) 121  املرفــق  الــملي اعتمــد يف قــرار اجمللــس .

 111انظــر قــرار اجمللــس  النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا ولالطــال  علــى نــص
 .  املرفق4111نوفما /تشرين الثاين 1املارخ ( 4111)

41 A/47/1003 .الثالرـــــة والعشـــــرين الـــــواردة أةـــــا  م يف رر أحـــــد املرشـــــحني والحقـــــا  قـــــ
 .القائمة سحب ترشيحه
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 1الحالة 
اختــــمل   4111أبريــــل /نيســـان 21 املعقــــودة يف  3121اجللســـة يف 

لفقـرة الفرعيـة لوفقـا    بهحد د  الملي( 4111) 111جملس األمن القرار 
مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة  42مــــن املــــادة ( 3)مــــن الفقــــرة (  )

ميكــن للامعيــة مرشــحا   42اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا  قائمــة مكونــة مــن 
مــن ( 2)للفقــرة ووفقــا  . العامــة أن ختتــار مــن بيــنهم قضــاة احملكمــة الســتة

ــــــرة يكــــــون مــــــن شــــــأن أعضــــــاء مــــــن النظــــــام األساســــــي   42املــــــادة  دائ
أيضـــــا    ســـــالفيا الســـــابقة أن يعملـــــواو لدوليـــــة ليوغاالســـــتئناف باحملكمـــــة ا

وبرســـالة . كأعضـــاء بـــدائرة االســـتئناف باحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا
 111أحــال رئــيس جملــس األمــن نــص القــرار   44مارىــة يف نفــس اليــوم

مـــــن  413ويف اجللســـــة العاديـــــة . إىل رئـــــيس اجلمعيـــــة العامـــــة( 4111)
  4111مــايو /أيــار 21قــدت بتــاري  دورهتــا التاســعة واألربعــني  الــ  عح 

مــــن النظــــام األساســــي   42مــــن املــــادة ( د( )3)للفقــــرة الفرعيــــة ووفقــــا  
أي أولئــــ  املرشــــحني  - قضــــاة للمحكمــــة 1اجلمعيــــة العامــــة  انتخبــــت

أصـــوات الـــدول األعضـــاء يف مـــن الـــملين حصـــلوا علـــى األغلبيـــة املطلقـــة 
األمم املتحدة والدول غري األعضاء الـ   ـتفس ببعثـات مراقبـة دائمـة يف 

مـــــن النظـــــام األساســـــي  ( 1) 42للمـــــادة ووفقـــــا  . مقـــــر األمـــــم املتحـــــدة
ـب القضـاة لفــرتة أربـع ســنوات  تبـدأ  مبوجـب إشــعارنتح ا مدتـه شــهران   خ 

 .قبل بدء إجراءات احملاكمة بفرتة قصرية
 التقارير المقدمة من مجلس األمن - هاء 

 إلى الجمعية العامة
 21املادة من  3الفقرة 

يرفــــع جملــــس األمــــن تقـــــارير ســــنوية  وأىــــر  ىاصــــة  إ ا اقتضـــــت 
 .فيها احلال  إىل اجلمعية العامة لتنظر

 41املادة من  4الفقرة 
تتلقى اجلمعية العامة تقارير سنوية وأىر  ىاصـة مـن جملـس األمـن 

عــن التــدابري الــ  يكــون جملــس  وتتضــمن  ــملس التقــارير بيانــا  وتنظــر فيهــا  
 .األمن قد قرر ا أو اختمل ا حلفس السلم واألمن الدوليني

 مالحظة
ل جملــــس األمــــن ــــــمــــن امليثــــاق  واص 21مــــن املــــادة  3لفقــــرة ل وفقــــا  

. 42تقـــــدا تقــــارير ســـــنوية إىل اجلمعيـــــة العامـــــةاملستعرةـــــة ىــــالل الفـــــرتة 
________ 

44 A/49/889. 
التقريـــر الســـابع واألربعـــون : جملـــس األمـــن التقـــارير الســـنوية يف اجللســـات التاليـــةاعتمـــد  42

التقريــــــر الثــــــامن و ؛ 4113مــــــايو /أيــــــار 21  3224  اجللســــــة (4114/4112ي طــــــي الفــــــرتة )
؛ 4113أكتــوبر /تشــرين األول 41  3211  اجللســة (4112/4113ي طــي الفــرتة )واألربعــون 

ـــــــر التاســـــــع واألربعـــــــون و  تشـــــــرين  41  3111  اجللســـــــة (4113/4111فـــــــرتة ي طـــــــي ال)التقري
 43  3113  اجللســـة (4111/4111ي طــي الفــرتة )؛ التقريــر اخلمســون 4111أكتــوبر /األول

 .4111نوفما /تشرين الثاين

 41ســــنة إىل أي يونيــــه مــــن /حزيــــران 41كــــل مــــن التقــــارير الفــــرتة مــــن 
وبقي شكل التقرير على حالـه دون ت يـري . يونيه من السنة التالية/حزيران

 “املقدمـــة”حمتويـــات وإن كـــان قـــد حـــد  توســـع يف ىـــالل  ـــملس الفـــرتة 
يف كان احلال وكما  . 4113/4111من التقرير الملي ي طي الفرتة ا بدء  

 ر مـــوجزا  اجلــزء األول يـــوف  : مـــن أربعــة أجـــزاءيتـــألف التقريــر  كـــانالســابق   
للمســــائل الــــ  نظــــر فيهــــا جملــــس األمــــن يف إطــــار مســــاوليته عــــن صــــون 

ـــــ ـــــاين يتنـــــاول  لمالس  ـــــدوليني؛ واجلـــــزء الث “ املســـــائل األىـــــر ”واألمـــــن ال
ـــــدحد بـــــاألمم املتحـــــدة   الـــــ  نظـــــر فيهـــــا اجمللـــــس  مثـــــل قبـــــول أعضـــــاء جح

العــــــــــــدل الدوليــــــــــــة؛ وتعيــــــــــــني املــــــــــــدعي أعضــــــــــــاء حمكمــــــــــــة  وانتخــــــــــــاب
ســـــالفيا الســــــابقة وروانـــــدا  وورــــــائق و لمحكمتـــــني الــــــدوليتني ليوغل العـــــام
اجلـــــزء الثالـــــث يقـــــدم كـــــان ؛ و هوإجراءاتـــــعملـــــه األمـــــن وأســـــاليب  جملـــــس
يتضـمن اجلـزء الرابـع املسـائل بينمـا بأعمـال جلنـة األركـان العسـكرية؛  بيانا  

الل الفـــــرتة املشـــــمولة نـــــاق  ىـــــالـــــ  عرةـــــت علـــــى اجمللـــــس ولكـــــن مل تح 
 .بالتقرير

يف تحعتمد تقارير جملس األمن كانت وحق التقرير السابع واألربعني   
ـــران 31وبتـــاري  . جلســـات ىاصـــة   ويف مـــملكرة مـــن 4113يونيـــه /حزي
املقـــرت  الـــملي أعضـــاء اجمللـــس مـــوافقتهم علـــى  أوةـــح  43رئـــيس اجمللـــس
مـن  اعتبـارا   الـسرير يف جلسـة علنيـة للماع التقـير اعتماد مشـيدعو إىل ا

علــــى مقرتحــــات تتعلــــق بتوقيــــت أيضــــا   وافقــــواو  . لــــ  التــــاري  فصــــاعدا
  وإمكانيـــــة يف التقريـــــر ســـــتخدام اإلحـــــاالت املرجعيـــــةاتقـــــدا التقـــــارير  و 

ويف مملكرة من رئيس وإةافة إىل  ل    .41احلصول على مشرو  التقرير
أبــــــد  أعضــــــاء اجمللــــــس   4111 مــــــارس/آ ار 21مارىــــــة   41اجمللــــــس
قتهم علـــــى عـــــدد مـــــن املقرتحـــــات املتعلقـــــة جبعـــــل إجـــــراءات جلنـــــة مـــــواف

الــــداعي قــــرتا  مــــن بينهــــا اال  التابعــــة للمالــــس أكثــــر شـــفافية اجلـــزاءات
________ 

43 S/26015. 
 : ما يلي علىة من اململكر  تنص الفقرات  ات الصلة 41

قـدا تقريـرس يف حينـه ينب ي أن يتخمل جملس األمـن كـل التـدابري الال مـة لضـمان ت-  4
ينب ـي جمللـس األمـن أن يبقـي علـى املمارسـة املتبعـة الـ  ( أ: )إىل اجلمعية العامة  وهلملا ال ـرس

 41يقدم التقريـر السـنوي مبوجبهـا إىل اجلمعيـة العامـة يف جملـد وحيـد ي طـي الفـرتة املمتـدة مـن 
ــــــران ــــــه مــــــن /حزي ــــــة؛ /حزيــــــران 41ســــــنة حــــــق أي يوني ــــــه مــــــن الســــــنة التالي ينب ــــــي ( ب)يوني

األمانـــــــة العامـــــــة بتقـــــــدا مشـــــــرو  التقريـــــــر إىل أعضـــــــاء جملـــــــس األمـــــــن يف موعـــــــد  تقـــــــوم أن
ســـبتما بعــد الفـــرتة الــ  ي طيهــا التقريـــر مباشــرة  حـــق يتــا  للمالـــس /أيلــول 31 يتاــاو  ال

يف وقــت يتــيح للامعيــة العامــة أن تنظــر فيــه ىــالل اجلــزء الرئيســي مــن دورهتــا  اعتمــاد التقريــر
 .العادية
ينب ي يف التـملييالت املدرجـة يف التقريـر السـنوي جمللـس األمـن  واملتضـمنة قائمـة -  3

بالقرارات والبيانات الرئاسـية  أن تـرد إشـارة إىل الفصـل  والفـر   والقسـم مـن الفـر  مـن التقريـر 
 .الملي يرد فيه القرار أو البيان الرئاسي

 إىل مــه جملــس األمــنال ينب ــي أن يصــدر مشــرو  التقريــر الســنوي الــملي يقد-  1

تو يــع ”  ات اجلمعيــة العامــة  مــن ا ن فصــاعدا  كوريقــة ســرية؛ بــل ينب ــي أن يكــون وريقــة
 .  حسب املمارسة املتبعة يف سائر أجهزة األمم املتحدة“حمدود

41 S/1995/234. 
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مـــــن املعلومــــات عـــــن   مزيــــدا     يف مقدمتــــه التقريــــر الســـــنويتضــــمني  إىل
 . جلنة كل

أحـــــد أعضـــــاء أصـــــبح فصـــــاعدا   4113مـــــن عـــــام  بتـــــداء  اوعليــــه  
 طلــــــب مــــــن رئــــــيس جملــــــس األمــــــن بنــــــاء  علــــــى   يقــــــدم العامــــــة األمانــــــة
ــــــــــــــا   ــــــــــــــر يف جلســــــــــــــة عامــــــــــــــة  ا  توةــــــــــــــيحي بيان بشــــــــــــــأن مشــــــــــــــرو  التقري

. دون تصـويتبـالتقريـر  باعتمـاداجمللس عقـب  لـ   ويقوم  41للمالس
ـــــــوبع ـــــــد  لــ ـــــــينعك  ـــ ـــــــمقس ــــــــ ـــــــرر اجمللـــــ ـــــــس فـــــ ـــــــي مــــــ ملكرة مــــــن رئــــــيس ـــ

 . 41اجمللس
بتشـايع الـدول  4113ومن جانبها قامـت اجلمعيـة العامـة يف عـام 

املشــاركة بفعاليــة يف مناقشــة موةــوعية متعمقــة لتقــارير ”األعضــاء علــى 
وبالتـــايل  دعـــت اجلمعيـــة العامـــة يف . 41“جملـــس األمـــن  ويف النظـــر فيهـــا

ــــالوســـائل و الأن يقــــرت  ”رئيســــها إىل  4111عـــام  ناســــبة لتيســــري املبل سح
مناقشـة متعمقـة للمسـائل الـواردة يف التقـارير املقدمـة إليهـا  إجراء اجلمعية

 .41“من جملس األمن
رئــيس جملــس األمــن تقريــر اجمللــس كـــل يعــرس ويف اجلمعيــة العامــة  

وقد  .21ب بيانه  يف كل مناسبة  مناقشة من الدول األعضاءوتعقح . سنة
ي المل 11/211رريت أرناء النقاش يف القرار أح بع  النقاط ال  انعكس 
أن يقـــدم لـــد  رفعـــه ”علـــى أيضـــا   عت فيـــه اجلمعيـــة العامـــة اجمللـــسشـــا  

واةـــــــحا   بيانـــــــا   التقـــــــارير إىل اجلمعيـــــــة العامـــــــة  ويف الوقـــــــت املناســـــــب 
 ته وغري ـا مـن املقـررات اباملعلومات عن أعماله  مبا يف  ل  قرار  وحافال  

 .24“امليثـــاق الــ  تتضــمن التـــدابري املتخــملة مبوجـــب الفصــل الســـابع مــن
اجمللــس عــن الفــرتة  قريــرتل اجلمعيــة العامــة ةوبالتــايل  عقــب اىتتــام مناقشــ

أن ”اجمللــــس علــــى  4111يف عــــام عت فإهنــــا شــــا    4111/411122
________ 

بــــــاء  صصــوص مشـاركة األمانـة العامــة -نظـر أيضـا  الفصـل الثالــث  اجلـزء األولا 41
 .لس األمنيف أعمال جم

أن جملـــس  الـــ  تبـــني)  S/26596:انظـــر املـــملكرات التاليـــة الصـــادرة عـــن رئـــيس اجمللـــس 41
 .S/1995/948 و S/1994/1176   و(األمن اعتمد التقرير باإلمجا 

  عـــن تنشـــيط أعمـــال اجلمعيـــة 4113أغســـطس /آب 41  املـــارخ 11/233القـــرار  41
 .1العامة  الفقرة 

  عـن تنشـيط أعمـال اجلمعيـة العامـة  4111يوليـه /متو  21  املارخ 11/211القرار  41
 .1الفقرة 

ـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة  تعلـــــــــــــــى املناقشـــــــــــــــات  الالطـــــــــــــــال   21 نظـــــــــــــــر االصـــــــــــــــلة يف اجلمعي
A/48/PV.41   و ومــــــــــــــا يليهــــــــــــــا 1الصــــــــــــــفحة A/48/PV.42 ؛ ومــــــــــــــا يليهــــــــــــــا 4  الصــــــــــــــفحة
A/49/PV.48   و  يليهــــــــــــــا ومــــــــــــــا 4الصــــــــــــــفحةA/49/PV.49 ؛ومــــــــــــــا يليهــــــــــــــا 4  الصــــــــــــــفحة 
A/50/PV.72   و يليهـــا ومـــا 1الصـــفحة A/50/PV.73 ؛ ومـــا يليهـــا 4  الصـــفحةA/51/PV.65  
 4  الصـــفحة A/51/PV.87 و يليهـــاومـــا  4  الصـــفحة A/51/PV.66 و يليهـــا  ومـــا 1الصـــفحة 
 .وما يليها
  عـن تنشـيط أعمـال اجلمعيـة العامـة  4111يوليـه /متو  21  املارخ 11/211القرار  24
 .3الفقرة 

22 A/51/2 . يونيـــه /حزيـــران 41إىل  4111يونيـــه /حزيـــران 41ر الفـــرتة مـــن يـــقر تالغطـــى
4111. 

ـــــــد  تقـــــــدا تقـــــــاريرس  اجلمعيـــــــة العامـــــــة  ســـــــردا   إىل يقـــــــدم  يف حينـــــــه  ل
وطلبــت إىل اجمللــس أن  “عمــل ملــا يقــوم بــه مــن وماديــا   و ليليــا   موةـوعيا  
ـــــــ  أوجزهتـــــــا  فيمـــــــا يتصـــــــل مبضـــــــمون عـــــــددا   يعتمـــــــد مـــــــن التـــــــدابري  ال
ــــــــــدر    .23القادمــــــــــة تقــــــــــاريرس ــــــــــدابري يف أن ي ــــــــــل أحــــــــــد  ــــــــــملس الت ويتمث
معلومــــــات عــــــن املشــــــاورات اجلامعــــــة الــــــ   ــــــر  ”  االقتضــــــاء حســـــب
 ـــــــــــري مــــــــــــداوالت بشــــــــــــأن  يتخــــــــــــمل اجمللـــــــــــس إجــــــــــــراءات أو أن قبـــــــــــل

ىل اختـــــــا   ـــــــملس بواليتـــــــه  وبشـــــــأن العمليـــــــة املاديـــــــة إ املشـــــــمولة املســـــــائل
 .“اإلجراءات

وىــالل الفــرتة الــ  ي طيهــا  ــملا امللحــق  مل يقــدم اجمللــس أي تقريــر 
من املادة  3على سبيل املثال  مبوجب الفقرة )ىاص إىل اجلمعية العامة 

 .21(من النظام الداىلي املاقت للمالس 11

 العالقات مع الهيئات الفرعية التي أنشأتها - واو 
 الجمعية العامة

 مالحظة
اةــطلعت  يئــات فرعيــة معينــة أنشــأهتا اجلمعيــة العامــة بــدور مــا يف 

ه تربطهـــا بـــاجمللس عالقـــة ىاصـــة مبوجـــب أعمـــال جملـــس األمـــن  إمـــا ألن ـــ
اجمللس استعان صدمات  يئـة  قرارات صادرة عن اجلمعية العامة  أو ألن  

 .فرعية ما أو دعا موظفيها ليشاركوا يف جلسات اجمللس
دســتورية بشـأن العالقــات  ةمناقشـمل  ــر   املستعرةـةوىـالل الفــرتة 

ومشلــت اهليئــات الفرعيــة الــ   . بــني  ــملس اهليئــات الفرعيــة وجملــس األمــن
اللانـة اخلاصـة : كانت ال تزال متارس عملهـا ىـالل تلـ  الفـرتة مـا يلـي

املعنية ظالـة تنفيـمل إعـالن مـنح االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة؛ 
للانــــة اخلاصــــة ملنا ضــــة الفصــــل العنصــــري؛ واللانــــة املعنيــــة مبمارســــة وا

الشــــعب الفلســــطي  حلقوقــــه غــــري القابلــــة للتصــــرف؛ والفريــــق احلكــــومي 
. الــدويل لرصــد توريــد ونقــل الــنفط واملنتاــات النفطيــة إىل جنــوب أفريقيــا
أو /وقـــــدمت  ــــــملس الكيانــــــات تقـــــارير وتوصــــــيات إىل جملــــــس األمــــــن  و

. ســـب االقتضـــاء  عمـــال  بطلـــب مـــن اجلمعيـــة العامـــةاجلمعيـــة العامـــة  ح
من  ملس الكيانات   ا الفريق احلكـومي الـدويل لرصـد توريـد  ارنانم وقد  

ونقــــل الــــنفط واملنتاــــات النفطيـــــة إىل جنــــوب أفريقيــــا واللانــــة اخلاصـــــة 
ملنا ضــــــــــــة الفصــــــــــــل العنصــــــــــــري  آىــــــــــــر رســــــــــــائل هلمــــــــــــا يف تشــــــــــــرين 

وقــــــــد . علـــــــى التـــــــوايل 4111يونيـــــــه /وحزيـــــــران 4113 نـــــــوفما/الثـــــــاين
ـــة  أحهنيـــت ـــة العامـــة بالفريـــق احلكـــومي الـــدويل والي  11/411قـــرار اجلمعي
ــــــــت . 4113ديســــــــما /كــــــــانون األول  21املــــــــارخ   جــــــــيم واليــــــــة وأحهني
 11/211قرار اجلمعية العامة باخلاصة ملنا ضة الفصل العنصري  اللانة

________ 
ـــــر جملـــــس 4111ديســـــما /كـــــانون األول  41  املـــــارخ 14/413القـــــرار  23   عـــــن تقري

 (. ـ)إىل ( أ) 1و  3األمن  الفقرتان 
الطلـب يف  صـاحبة الدولـة بقبـول األمـن جملـس يـوص مل إن أنـه علـى املـادة تلـ  تنص 21
ــ أو العضـوية  مشــفوعا   ىاصــا   تقريــرا   العامــة اجلمعيــة إىل يقــدم أن عليــه كــان” طلبهــا  يف لنظــرا لأج 
 .“للمناقشة كامل مبحضر
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  عقـــــــــب القضــــــــــاء علــــــــــى 4111يونيــــــــــه /حزيـــــــــران 23املــــــــــارخ  ألـــــــــف
ـــــوب ”وإقامـــــة  صـــــريالعن الفصـــــل ـــــاجن ـــــة وغـــــري  أفريقي متحـــــدة ودميقراطي
 . 21“عنصرية

ــــــــة مبمارســــــــة الشــــــــعب الفلســــــــطي   وشــــــــارك رئــــــــيس اللانــــــــة املعني
ــــــة للتصــــــرف يف  غــــــري حلقوقــــــه ــــــسجلســــــات القابل ــــــيس و . اجملل شــــــارك رئ
مبناســـــبة اليـــــوم العـــــاملي عحقـــــدتا اللانـــــة جلســـــات ني مـــــن تـــــرنا يف اجمللـــــس

ىــــــالل الفــــــرتة الــــــ  ي طيهــــــا  ــــــملا طي  ــــــــالشــــــعب الفلس للتضــــــامن مــــــع
 .21امللحق

ــــــ ــــــ  ر  ويــــــرد يف اجلــــــداول التاليــــــة س  ــــــ  بعثــــــت  ــــــا تل د للرســــــائل ال
ــــــات اجمللــــــس جلســــــات لمشــــــاركة يف تســــــايل لرد يــــــإىل اجمللــــــس؛ و  اهليئ

ـــــــث مـــــــن  ـــــــملا امللحـــــــق يف   املستعرةـــــــةوىـــــــالل الفـــــــرتة . الفصـــــــل الثال
املقـــــــــــررات الـــــــــــ  اختـــــــــــمل ا جملـــــــــــس األمـــــــــــن إشـــــــــــارات إىل  تتضـــــــــــمن مل

ــــــــ  ــــــــات فرعيــــــــة  .الكيانــــــــات تل ــــــــد أن اجمللــــــــس أشــــــــار إىل أربــــــــع  يئ بي
ـــــــأنش( 1إىل  3االت ـــــــــاحل رـــــــــنظا) أىــــــر  ي ـــــــــة فـــــــــــة العامـــــــــــأهتا اجلمعيــ
 .مقرراهتا

 3الحالة 

برنــام  ”مواصــلة لنظــر جملــس األمــن يف تقريــر األمــني العــام املعنــون 
ــــ: للســــلم أشــــاد  21“مالســــاللم وحفــــس الدبلوماســــية الوقائيــــة وصــــنع الس 

اجمللــس باملســا ات الــ  قــدمتها اللانــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــس 
ـــ   4113مـــايو /أيـــار 21ويف بيـــان صـــادر يف . لم يف نفـــس املوةـــو الس 

 :قال رئيس اجمللس
برنــام  ”لقــد درس جملــس األمــن بعنايــة توصــيات األمــني العــام الــواردة يف 

اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــس الســلم و ــو يشــيد مبــا قدمتــه اللانــة . “للســلم
ــــة العامــــة ــــات  ات الصــــلة التابعــــة للامعي فهــــملس املناقشــــات . وغري ــــا مــــن اهليئ

واملشاورات  عل باإلمكان صياغة األولويـات املشـرتكة للـدول األعضـاء بصـورة 
 .21أكثر وةوحا

ـــــرئيس  4111مـــــايو /أيـــــار 3ويف بيـــــان الحـــــق صـــــدر يف  ـــــاول ال تن
 ســـــني ”صـــــة يف تقريـــــر األمـــــني العـــــام املعنـــــون نظـــــر اللانـــــة اخلا بإ ـــــا 
 ه مـــاـــــــفقـــد  كـــر في. 21“مالــــــال حفـــس الســـــدة يف جمــــــم املتحــــــاألم قـــدرة
 :يلي

________ 
 .3ألف  الفقرة  11/211القرار  21
ـــــــــة  ات الصـــــــــلة  انظـــــــــر  21 ؛ A/AC.183/PV.202لالطـــــــــال  علـــــــــى احملاةـــــــــر احلرفي

 .A/AC.183/PV.218 و
21 S/24111. 
21 S/25859. 
21 S/26450. 

 سني قدرة األمم املتحدة ”التقرير املعنون  بأن  علما   وُييط جملس األمن
 بـــأن  علمــا   حيــل إىل اجلمعيـــة العامــة  كمــا ُيـــيطقــد أح “ الســـالميف جمــال حفــس 

اللانة اخلاصة املعنية بعمليات حفس السلم قد تقدمت بتوصـيات بشـأن  لـ  
 .31“التقرير

 1الحالة 

عــــا  اجمللــــس  يف العديــــد مــــن املقــــررات الــــ  اختــــمل ا ىــــالل الفــــرتة 
  “املســــــألة املتعلقــــــة  ــــــاي ”يتصــــــل بالبنــــــد املعنــــــون  املستعرةــــــة فيمــــــا

ــــــة يف  ــــــاي    عــــــن ــــــة الدولي ــــــة املدني ــــــدس للبعث ــــــني األمــــــم تأيي املشــــــرتكة ب
ــــــــــة  وعــــــــــن تقــــــــــديرس ملســــــــــا تها املتحــــــــــدة ــــــــــدول األمريكي . ومنظمــــــــــة ال
األمــــــــم املتحــــــــدة يف  ــــــــملس البعثــــــــة قــــــــد أ نــــــــت  ــــــــا  مشــــــــاركة وكانــــــــت
 4113أبريــل /نيســان 21بــاء املــارخ  11/21قرار ــا  يف العامــة اجلمعيــة
حالـــــــة الدميقراطيـــــــة وحقـــــــوق اإلنســـــــان ”بالبنـــــــد املعنـــــــون  يتصـــــــل فيمـــــــا
 .“ اي  يف

  الـملي 4113سـبتما /أيلـول 23املـارخ ( 4113) 111وبالقرار 
  أ ن اجمللــس بإنشــاء بعثــة األمــم 3212اختــملس جملــس األمــن يف جلســته 

مــن القــرار نفســه  1ويف الفقــرة . املتحــدة يف  ــاي  وإيفاد ــا علــى الفــور
رحب اجمللس باعتزام األمني العام وةع بعثة حفس السالم  ت إشراف 

ملوفــد مـن ق بــل األمـني العــام ل مـم املتحــدة واألمـني العــام املمثـل اخلـاص ا
اإلشـراف علـى أنشـطة البعثـة أيضـا   ملنظمة الدول األمريكية  الملي يتـوىل

 .املدنية الدولية
 42  الــــ  عقــــدت يف 3113ويف بيـــان صــــادر يف جلســــة اجمللــــس 

النظـــــام غـــــري ”  أدان الـــــرئيس  باســـــم اجمللـــــس قـــــرار 4111يوليـــــه /متـــــو 
الــملي “ لقــائم ظكــم األمــر الواقــع والقيــادة العســكرية يف  ــاي الشــرعي ا

يقضــي بطــرد البعثــة املدنيــة الدوليــة املشــرتكة بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة 
الــ  حظــي عملهــا بــأعلى قــدر مــن االستحســان مــن ”الــدول األمريكيــة 

ـــددت واليتهـــا مـــن قاجمللـــ يوليـــه /متـــو  1اجلمعيـــة العامـــة يف ... بـــل س ومح
 .34“[باء 11/21بالقرار ] 4111

ســــــبتما /أيلــــــول 21  املــــــارخ (4111) 111ويف قــــــراريل اجمللــــــس 
أكتــــــــــــــــوبر /األول تشــــــــــــــــرين 41  املــــــــــــــــارخ (4111) 111   و4111
  علــــى التــــوايل  3131و  3131اللــــملين اختــــملا يف اجللســــتني   4111

عا  اجمللـس  بـني مجلـة أمـور  عـن تأييـدس لعـودة البعثـة املدنيـة الدوليـة إىل 
 .  فورا   اي

أريستيد إىل  اي   وما أعقبه من برتراند  وعقب عودة الرئيس جان
رالرــة مقــررات  4111عــودة البعثــة املدنيــة الدوليــة  اختــمل اجمللــس يف عــام 

عا  فيها  من بني مجلة أمور  عن تقديرس لعمل تل  البعثـة  وعلـى وجـه 
يـــــــة ملـــــــا قدمتـــــــه مـــــــن مســـــــاعدات يف العمليـــــــة االنتخابنظـــــــرا   اخلصـــــــوص

________ 
31 S/PRST/1994/22. 
34 S/PRST/1994/32. 



 111  العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى –الفصل السادس 

 

ــــــه يف . 32 ــــــاي  يف ويف آىــــــر تلــــــ  املقــــــررات أعــــــرب اجمللــــــس عــــــن رقت
املمثــــــل اخلــــــاص ل مــــــني العــــــام  وبعثــــــة األمــــــم املتحــــــدة يف  ــــــاي  ” أن  

املدنيـــــة الدوليـــــة املشـــــرتكة بـــــني األمـــــم املتحـــــدة ومنظمـــــة الـــــدول  والبعثـــــة
األمريكيـــــة يف  ـــــاي   سيواصـــــلون تقـــــدا املســـــاعدة إىل حكومـــــة  ـــــاي  

 .“وشعبها

 1الة الح

يف أربعــــة بيانــــات صــــدرت ىــــالل الفــــرتة املستعرةــــة  فيمــــا يتصــــل 
باحلالة يف أف انسـتان  أعـرب الـرئيس  باسـم اجمللـس  عـن تأييـدس إلنشـاء 

ويف .  ــا مــن اجلمعيــة العامــة بعثــة ىاصــة تحوفــد إىل البلــد ويكــون مأ ونــا  
 كـــــــــانون 21  املعقـــــــــودة يف 3331بيـــــــــان صـــــــــدر يف جلســـــــــة اجمللـــــــــس 

 :  قال الرئيس ما يلي4111يناير /الثاين
الــــــملي تطلــــــب فيـــــــه  11/211يالحــــــس اجمللــــــس قــــــرار اجلمعيـــــــة العامــــــة 

ـــــــة ىاصـــــــة  تابعـــــــة  مـــــــن ـــــــد يف أســـــــر  وقـــــــت  كـــــــن بعث األمـــــــني العـــــــام أن يوف
املتحـــــــــــدة  إىل أف انســـــــــــتان لالجتمـــــــــــا  مـــــــــــع قطـــــــــــا  عـــــــــــري  مـــــــــــن  ل مـــــــــــم
ــــــ  ميكــــــن  ــــــا  أف انســــــتان التماســــــا    عمــــــاء  رائهــــــم حــــــول أفضــــــل الطــــــرق ال

املتحــــــــــــدة أن تســــــــــــاعد أف انســــــــــــتان يف تســــــــــــهيل  قيــــــــــــق التقــــــــــــارب  مــــــــــــمل 
 42ويرحــــــــــب اجمللــــــــــس مبــــــــــا أصــــــــــدرس األمــــــــــني العــــــــــام يف . والتعمــــــــــري الــــــــــوط 
مــن إعــادة تأكيــد تأييــدس ملثــل  ــملس البعثــة واعتزامــه  4111ينــاير /الثــاين كــانون
 .33إيفاد ا

 23  املعقـودة يف 3313ويف بيان الحق  صدر يف جلسـة اجمللـس 
 :  قال الرئيس ما يلي4111مارس /آ ار

وفقـــا   ويرحـــب اجمللـــس بتعيـــني األمـــني العـــام بعثـــة ىاصـــة إىل أف انســـتان 
ويايد اجمللس  ملس البعثة الـ  مـن املقـرر . )...( 11/211لقرار اجلمعية العامة 

أن ت ــادر جنيـــف يف أقـــرب وقــت  وُيـــث مجيـــع األف ــان علـــى مســـاعدهتا علـــى 
اع علــى وقــف األعمــال احلربيــة واســتئناف املعونــة االةــطال  بواليتهــا   ــا يشــ

 .31اإلنسانية وإعادة السلم يف أف انستان
 44  املعقــودة يف 3141ويف بيـان رالــث  صـدر يف جلســة اجمللـس 

 :  قال الرئيس ما يلي4111أغسطس /آب
  مـــع التقـــدير  اجلهـــود الـــ  تبـــملهلا بعثـــة األمـــم املتحـــدة [اجمللـــس]يالحـــس 

  والـــ  يرأســـها 11/211اخلاصـــة إىل أف انســـتان  عمـــال  بقـــرار اجلمعيـــة العامـــة 
 4111يوليـــه /متـــو  4مســـتريي  ويرحــب بتقريـــرس املرحلـــي املــارخ  الســفري حممـــود

(S/1994/766) بشــأن ]ن التقريــر مــ 11  وصاصــة التوصــيات الــواردة يف الفقــرة
________ 

 كـــــانون 31  املعقـــــودة يف 3111  الـــــملي اختـــــمل يف اجللســــة (4111) 111القــــرار  32
  املعقـــــودة يف 3111  الــــملي اختـــــمل يف اجللســـــة (4111) 4111 ؛ والقـــــرار4111ينـــــاير /الثــــاين
  3111  الــملي صــدر يف اجللســة (S/PRST/1995/55)؛ وبيــان الــرئيس 4111يوليــه /متــو  34

 .4111نوفما  /الثاين تشرين 41املعقودة يف 
33 S/PRST/1994/4. 
31 S/PRST/1994/12. 

يف “ املرحلـــــــــة األوىل مـــــــــن عـــــــــودة األمـــــــــم املتحـــــــــدة إىل املشـــــــــاركة جبهود ـــــــــا”
 [.أف انستان

ويعرب اجمللس عن تقديرس لتعاون الشعب األف اين وقادته مع البعثـة 
ويطلب إىل مجيع األف انيني مواصلة العمل مع البعثة اخلاصة يف . اخلاصة

ــــى بــــدء عمل ــــة سياســــية ســــلمية إلهنــــاء ســــعيها ملســــاعدة األف ــــانيني عل ي
 .31ىالفاهتم

 31  املعقـودة يف 3111ويف بيان صدر يف جلسة اجمللـس  وأىريا  
 :  قال الرئيس ما يلي4111نوفما /الثاين تشرين

ـــــس األمـــــن ـــــة علمـــــا   ُيـــــيط جمل ـــــه البعث مـــــع التقـــــدير بالتقـــــدم الـــــملي أحر ت
التابعــــة ل مــــم املتحــــدة املوفــــدة إىل أف انســــتان برئاســــة الســــفري حممــــود  اخلاصــــة

 4111نــــــوفما /الثــــــاين تشــــــرين 22املســــــتريي  وبتقريــــــر األمــــــني العــــــام املــــــارخ 
(A/49/688.) 

ويعــرب جملــس األمــن عــن تأييــدس التــام للمشــاورات العريضــة القاعــدة الــ  
ا الرامية إىل إهنـاء القتـال بـني أجرهتا البعثة اخلاصة مع املمثلني األف ان وملقرتحاهت

الفصــائل والشــرو  يف عمليــة مصــاحلة سياســية وبــدء مهمــ  إنعــاش أف انســتان 
 .وتعمري ا

]...[ 

وتعمري ـا  إنعاش أف انستان ال  مزقتها احلرب م جملس األمن بأن  وإ  يسل  
إقامـة وقـف إطـالق نـار  وتنميتها سـيتوقف إىل حـد كبـري علـى التقـدم احملـر  حنـو

يعــو ل عليــه ونشــوء عمليــة سياســية قابلــة للبقــاء  فإنــه ُيــث مجيــع الــدول علـــى 
دعــــم مقرتحــــات صــــنع الســــلم املقدمــــة مــــن البعثــــة اخلاصــــة واالعــــرتاف بــــدور ا 

 .31األساسي يف عملية صنع السلم

 1الحالة 

  املنعقـــدة علـــى مســـتو  و راء اخلارجيـــة بتـــاري  3113يف جلســـته 
جمللــس لالحتفــال بالــملكر  الســنوية   اجتمــع ا4111ســبتما /أيلـول 21

ويف ىتـام اجللســة أدلـت الرئيسـة ببيــان . اخلمسـني إلنشـاء األمــم املتحـدة
  من بـني مجلـة أمـور  بالنتـائ  الـ  باسم جملس األمن أحاطت فيه علما  

ـــة العامـــة واملعـــ  مبســـألة ىح  لـــص إليهـــا الفريـــق العامـــل املنبثـــق عـــن اجلمعي
و يــادة عضـويته وغــري  لـ  مــن املســائل التمثيـل العــادل يف جملـس األمــن 

ـــــــس األمـــــــن ـــــــد أنشـــــــ  بقـــــــرار . 31املتعلقـــــــة مبال ـــــــان ق وكـــــــان  ـــــــملا الكي
  4113ديســـــــما /األول كـــــــانون 3املـــــــارخ  11/21العامـــــــة  اجلمعيـــــــة

علـــى موةــــو   ومـــن مث  تعقيبــــا  . 31عقـــب  لــــ  ومحـــددت واليتـــه ســــنويا  
________ 

31 S/PRST/1994/43. 
31 S/PRST/1994/77. 
31 S/PRST/1995/48. 
 .11/111   و11/111  و 11/111العامة  انظر مقررات اجلمعية 31
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  قالـــــت رئـــــيس جملـــــس األمـــــن “تنشـــــيطها”األمـــــم املتحـــــدة و“ تعزيـــــز”
 :يلي ما

بالنتائ  ال  ىلص إليها الفريق علما   ُييطون[ س األمنـاء جملـــأعض إن  ]
ــــألة التمثــــــالعامـــل املنبثـــق عـــن اجلمعيـــة العامـــة واملعـــ  مبس يل العـــادل يف جملـــس ــ

ـــاألمــن و يــادة عضــويته وغــري  لــ  مــن املس ائل املتعلقــة مبالــس األمــن  مبــا يف ــ
ــــــ لـــــ  أن مـــــن الض اجمللـــــس  واالســـــتمرار يف اســـــتعراس أســـــاليب روري توســـــيع ـ

لي و ســـني  ـكل يواصـــل تعزيــز قدرتـــه وفعاليتـــه  وتعزيــز طابعـــه التمثيــــبشـــ عملــه 
ىالفـــات  امــة حـــول قضــايا رئيســـية مــا  الـــت  كفــاءة أعمالـــه وشــفافيتها؛ وأن  

 .قائمة



 111  العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى –الفصل السادس 

 

 ي أنشأتها الجمعية العامةالرسائل التي وردت من الهيئات الفرعية الت

 رسائل التي وردت من اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصريلا ( أ)
 املوةو  التاري  رمز الوريقة

   S/25895 41 من رئيس اللانة يقدم  ا تقرير بعثته املوفـدة إىل جنـوب أفريقيـا  4113يونيه /حزيران 2رسالة مارىة  4113يونيه /حزيران
 .4113مارس /آ ار 44إىل  4يف الفرتة من 

S/26048 1  إعـالن املــامتر الــدويل : مـن رئــيس اللانــة ُييـل  ــا النصـوص التاليــة 4113يوليــه /متـو  1رسـالة مارىــة  4113يوليه /متو
  4113يونيــه /حزيــران 41و  41قــد يــومي   الــملي عح األمــل واقعــا  جعــل : املعــ  بأفريقيــا اجلنوبيــة

 .وتقرير أمني اللانة  ونداء املشرفني على املامتر
S/26714 41 من رئيس اللانة يقدم  ـا تقريـر اللانـة اخلاصـة ملنا ضـة  4113نوفما /الثاين تشرين 3رسالة مارىة  4113نوفما /الثاين تشرين

(( و) 211يف الفقــرة )فيــه اللانــة اخلاصــة  مــن بــني مجلــة أمــور  الفصــل العنصــري  الــملي أوصــت
بــأن تطلــب اجلمعيــة العامــة أن تظــل مجيــع التــدابري اإللزاميــة الــ  فرةــها جملــس األمــن فيمــا يتعلــق 
جبنـــوب أفريقيــــا ســــارية وأن  ــــث الــــدول األعضـــاء علــــى مواصــــلة احرتامهــــا إىل أن يقــــرر اجمللــــس  

 .نصرية ودميقراطية  رفع تل  التدابرياستاابة النتخابات حكومة غري ع
S/1994/261 1 من رئيسة اللانة بالنيابة  يل  ا نص بياهنا االفتتاحي واخلطاب  4111مارس /آ ار 3رسالة مارىة  4111مارس /آ ار

الرئيســي واملالحظــات اخلتاميــة لالجتمــا  اإلعالمــي الــدويل بشــأن أول انتخابــات دميقراطيــة وغــري 
إىل فاايـــــــر /شـــــــباط 21قـــــــد يف بروكســـــــل يف الفـــــــرتة مـــــــن أفريقيـــــــا  الـــــــملي عح  عنصــــــرية يف جنـــــــوب

 .4111مارس /آ ار 4
S/1994/383 1 مـــن رئــيس اللانـــة يقــدم  ـــا تقريــر بعثتـــه املوفــدة علـــى جنـــوب  4111مــارس /آ ار 34رســالة مارىـــة  4111أبريل /نيسان

 .4111مارس /آ ار 1إىل فااير /شباط 21أفريقيا يف الفرتة من 
S/26714/Add.1 41 مـن رئـيس اللانـة يقـدم  ـا اإلةـافة إىل تقريـر اللانـة اخلاصـة  4111يونيـه /حزيـران 41رسالة مارىـة  4111يونيه /حزيران

ملنا ضة الفصل العنصري  وال  أشـارت فيهـا اللانـة إىل أنـه  مبـا أن إهنـاء نظـام الفصـل العنصـري 
ألحكــام قــرارات وفقــا   العنصــري قــد أدت واليتهــاقــد  قــق  فــإن اللانــة اخلاصــة ملنا ضــة الفصــل 

 .الصلة واىتتمت أعماهلا بناا  اجلمعية العامة  ات

 الرسائل التي وردت من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني  ( ب)
 للتصرف لحقوقه غير القابلة

 املوةو  التاري  رمز الوريقة

S/25464 23 مـن رئـيس اللانـة يسـرتعي فيهـا االنتبـاس إىل حالـة تـزداد ىطـورة  4113مـارس /آ ار 23رسالة مارىة  4113مارس /آ ار
 كـــــانونفلســـــطي  يف منتصــــف   111يف األراةــــي الفلســــطينية احملتلـــــة منــــمل إبعــــاد مـــــا يربــــو علــــى 

  ويناشــد جملــس األمـــن أن يتخــمل التــدابري الال مــة لتـــوفري احلمايــة املناســبة للشـــعب ديســما/األول
 .الفلسطي 

S/25862 21 مــــن رئــــيس اللانــــة يوجــــه فيهــــا االنتبــــاس إىل احلالــــة اخلطــــرية يف  4113مــــايو /أيــــار 21رســــالة مارىــــة  4113مايو /أيار
األراةــي الفلســطينية احملتلــة بســبب اإلغــالق املســتمر وغــري حمــدد األجــل مــن ق بــل إســرائيل للضــفة 

األ يــة البال ــة أن   ويبــني أن مــن مــارس /آ ار 31ال ربيــة وقطــا  غــزة وعــزل القــدس الشــرقية منــمل 
يتخمل اجملتمع الدويل بأسـرس  وعلـى األىـص األطـراف املتعاقـدة السـامية يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة  
مجيــع التــدابري الال مــة لضــمان األمــن واحلمايــة للمــدنيني الفلســطينيني  وال ســيما األطفــال  الــملين 

 .يعيشون  ت االحتالل اإلسرائيلي
S/1994/220 21 مـن رئـيس اللانـة يلفـت فيهـا االنتبـاس إىل اململظـة املفاعـة الـ   4111فاايـر /شـباط 21رسالة مارىـة  4111فااير /شباط
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 املوةو  التاري  رمز الوريقة

ل يف مدينـــة اخلليـــل ويـــدعو مجيـــع املعنيـــني إىل بـــملل كـــل را  ةـــحيتها املصـــلون الفلســـطينيون العـــز  
ــــة يف  مــــا حنــــو التنفيــــمل الكامــــل  دما  واملضــــي قحــــ“ عمليــــة الســــالم”ميكــــن لتخطــــي العقبــــات الرا ن

 .لالتفاقات ال  مت التوصل إليها
S/1995/50 41 مـن رئـيس اللانـة يعـرب فيهـا عـن قلقـه البـالا إ اء تزايـد  4111ينـاير /الثـاين كـانون 41رسالة مارىـة  4111يناير /الثاين كانون

وجملـــس األمـــن  النشـــاط االســـتيطاين اإلســـرائيلي يف الضـــفة ال ربيـــة احملتلـــة  ويناشـــد األمـــني العـــام  
والــــدولتني الـــــراعيتني لعمليــــة الســـــالم  وســــائر األطـــــراف املعنيــــة   ارســـــة تــــأرري م علـــــى احلكومـــــة 

 .اإلسرائيلية من أجل إهناء سياسة االستيطان ال  تنتهاها

 الرسائل التي وردت من الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط  (ج)
 أفريقياوالمنتجات النفطية إلى جنوب 

 املوةو  التاري  رمز الوريقة
S/26789 22 من رئيس اللانة ُييـل  ـا تقريـر الفريـق احلكـومي الـدويل  4113نوفما /الثاين تشرين 3رسالة مارىة  4113نوفما /الثاين تشرين

الت يــريات الــ  حــدرت يف جنــوب أفريقيــا تعــد عميقــة  الــملي ىلحــص  مــن بــني مجلــة أمــور  إىل أن  
فيهــا علــى حنــو يكفــي لتايــر رفــع احلظــر املفــروس علــى توريــد الــنفط إىل جنــوب أفريقيــا  رجعــة وال
  وأوصــى اجلمعيــة العامــة بإهنــاء واليــة الفريــق احلكــومي لــد  اعتمــاد اجلمعيــة العامــة (34الفقــرة )

 (.31الفقرة )للتقرير  شريطة أن يكون اجمللس التنفيملي االنتقايل قد باشر عمله يف  ل  الوقت 
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 لثانياالجزء

 مع المجلس االقتصادي واالجتماعي العالقات
  11الممارسة المتعلقة بالمادة 

 من الميثاق

 11املادة 

للمالس االقتصادي واالجتماعي أن ميد جملس األمن مبـا يلـزم مـن 
 .املعلومات وعليه أن يعاونه مق طلب إليه  ل 

 مالحظة

ــــ  املستعرةــــةىــــالل الفــــرتة  ــــا   ه جملــــس األمــــنمل يوج   طلبــــا  إىلرةي
مسـاعدة   أو للحصـول علـى معلومـات اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي

ى معلومـات تلق ـ جملـس األمـن بيـد أن. يف مقرراتـه 11ومل يشر إىل املادة 
إحــد   يئاتــه الفرعيــة  طريــق مــن اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  عــن

ـــة حقـــوق اإلنســـان  وانتهاكـــات ىطـــرية حلقـــوق  إســـاءات عـــن و ـــي جلن
ــللقــانون اإلنســاين الــدويل عرل  اإلنســان وانتهاكــات ا فهــا جملــس األمــن بأهن 

 :وانتهاكات مثرية للقلق يف رال  حاالت كانت معروةة عليـه إساءات
 علـــــــــى التــــــــوايل  احلالـــــــــة بــــــــني العـــــــــراق والكويــــــــت؛ واحلالـــــــــة يف  و ــــــــي

 يف متناولـــة  ـــملس الوقـــائعو  .الســـابقة؛ واحلالـــة املتعلقـــة بروانـــدا يوغوســـالفيا
ــ .أدنــاس 1إىل  1احلــاالت   معلومــات مــن جلنــةأيضــا   ى جملــس األمــنوتلق 

يف  طلـب مـن اجمللـس  عـن احلالـةبنـاء  علـى   قيق أنشـأ ا األمـني العـام 
مها املقــــــرر اخلــــــاص وتضــــــمن تقريــــــر اللانــــــة معلومــــــات قــــــد   .بورونــــــدي
يف  متناولـــــــة  ـــــــملس الواقعـــــــةو  .األمـــــــم املتحـــــــدة حلقـــــــوق اإلنســـــــان للانـــــــة
 .41 احلالة

الدبلوماسية : لمبرنام  للس  ”وتطرق األمني العام  يف تقريرس املعنون 
بناء  علـى  4112م عام د    الملي قح “لملم وحفس الس  الوقائية وصنع الس  

كاـــزء مـــن نظـــام   11طلـــب جملـــس األمـــن  إىل األ يـــة احملتملـــة للمـــادة 
األمــن اجمللــس االقتصــادي بــأن يــدعو جملــس ”وأوصــى . لإلنــملار املبكــر
  العملإىل   بعد تنشيطه وإعادة تشكيله يف  يكل جديد  واالجتماعي

ـــــاق   11للمـــــادة وفقـــــا   ـــــوفري تقـــــارير مـــــن امليث ـــــى ت بشـــــأن التطـــــورات عل
تادي  إن مل يتم التخفيف من حدهتا   قد االقتصادية واالجتماعية ال 

  املستعرةـةالفـرتة وىـالل . “لم واألمن الـدوليني للخطـرإىل تعري  الس  
 31ىطـــة للســـالم’ويف تقريـــر متابعـــة معنـــون تنفيـــمل التوصـــيات الـــواردة يف 

 يف أنر األمــني العــام مــن جديــد بتوصــيته الســابقة وأعــرب عــن أملــه ـل  كــ
ــــــ شــــــر األمــــــني العــــــام ومل يح . بل تنفيــــــمل تلـــــ  التوصــــــيةتســـــتمر مناقشــــــة سح

إىل اجمللـــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي يف تقريـــــــــــر الحـــــــــــق  صــــــــــراحة
ـــــــة مقدمـــــــة مـــــــن األمـــــــني العـــــــام : ملحـــــــق خلطـــــــة للســـــــالم” عنـــــــونم ورق

________ 
 .12  الفقرة S/25944انظر  31

 11 “االحتفال بالملكر  السنوية اخلمسني إلنشـاء األمـم املتحـدة مبناسبة
  املعقـــودة يـــومي 3112يف جلســـته   لـــ  التقريـــرونـــاق  جملـــس األمـــن 

وأعـــرب أحـــد أعضـــاء اجمللـــس  . 4111ينـــاير /كـــانون الثـــاين  41و  41
للتعــاون بــني جملــس األمــن  تأييــدس  عــن انآىــر متكلمــان  يف  لــ وأيــدس 

واجمللـــــــس االقتصــــــــادي واالجتمـــــــاعي للمســــــــاعدة يف  ديـــــــد التــــــــوترات 
االقتصــادية واالجتماعيــة بصــورة أفضــل ومعاجلتهــا قبــل انــدال  النــزا  أو 

 .14بعد انتهائه

 1الحالة 

 الحالة بين العراق والكويت
 14 و 11 و 11جلنـــــــــة حقـــــــــوق اإلنســـــــــان يف دوراهتـــــــــا  اختـــــــــملت

ر اخلــاص املعــ  دت مبوجبهــا  لفــرتة عــام واحــد  واليــة املقــر  مــد   12قــرارات
 الثالرـة  ويف كل قرار من  ملس القرارات. ظالة حقوق اإلنسان يف العراق

اجلمعيــة العامــة  ر اخلــاص تقــدا تقريــر ماقــت إىلطلبــت اللانــة مــن املقــر  
  .وتقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان

تشــــــــرين  41تقريــــــــرس املاقـــــــت املـــــــارخ ر اخلـــــــاص يف وىلـــــــص املقـــــــر  
من أفعال حكومة عددا   إىل مجلة أمور منها أن   13 4113نوفما /الثاين

 111قــرار جملــس األمــن  مــن 2 ثــل سياســة قمــع تنتهــ  الفقــرةميالعــراق 
أمــام تيســري عمــل الصــعوبات املتواصــلة  إىل أن  أيضــا   صوىلحــ(. 4114)

اإلنســـاين يف البلـــد تشـــكل انتهاكـــا  املنظمـــات الدوليـــة العاملـــة يف اجملـــال 
 .من  ل  القرار 3للفقرة 
اســرتعى  ثــل  11 4113ديســما /كــانون األول  1رســالة مارىــة وب

ر  ن اريــا انتبــاس رئــيس جملــس األمــن إىل التقريــر املاقــت الــملي أعــدس املقــر  
ط الضــوء علــى اإلشــارات الــ  وردت يف التقريــر إىل القــرار اخلــاص  وســل  

وطلب تعمـيم التقريـر املاقـت بوصـفه وريقـة مـن ورـائق   (4114) 111
 .جملس األمن

________ 
11 S/1995/1. 
14 S/PV.3492 ــــــــــــــــــات املتحــــــــــــــــــدة) 21  الصــــــــــــــــــفحة  S/PV.3492/1؛ و (الوالي

 41  الصـفحة (2االسـتئناف ) S/PV.3492/ 2 ؛ و(كنـدا) 31  الصـفحة (4 االسـتئناف)
 (.يرلنداآ)

 1املارخ  4111/11   و4113فااير /شباط 41املارخ  4113/11القرارات  12
 .4111مارس /آ ار 1املارخ  4111/11   و4111مارس /آ ار

 .14 و 14الفقرتان   A/48/600الوريقة  13
11 S/26869. 
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 1الحالة 

  في يوغوسالفيا السابقةالحالة 
قــرارات  14 و 11 و 11جلنــة حقــوق اإلنســان يف دوراهتــا  اختــملت
ر اخلــاص املعــ  ظالــة حقـــوق   لفــرتة عــام واحــد  واليـــة املقــر   ــامــددت 

 قـــــرار مـــــن  ـــــملس القـــــرارات ويف كـــــل. اإلنســـــان يف يوغوســـــالفيا الســـــابقة
تقـدا تقـارير ماقتـة  مواصـلة ر اخلـاص من املقر   طلبت اللانة  11 الثالرة

حسب االقتضاء  إىل جلنة حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة  وطلبت 
إىل جملـــس أيضـــا   ر اخلـــاصإىل األمـــني العـــام مواصـــلة تقـــدا تقـــارير املقـــر  

رفقـت  ـا تلـ  أح  من ىالل مملكراتو ملا ما قام به األمني العام . األمن
 .11التقارير

ديســــــــــما /كــــــــــانون األول  24املعقــــــــــودة يف   3142ويف اجللســــــــــة 
بشـــأن احلالـــة يف ( 4111) 4131  اختـــمل جملـــس األمـــن القـــرار  4111

ماسسات األمـم ”وأكد اجمللس على ةرورة أن تقوم . البوسنة واهلرس 
بـإجراء  قيـق  “املعنيةاملتحدة وغري ا من املنظمات واملاسسات الدولية 

شامل ودقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان يف منـاطق 
يف الفــــرتة  حــــدرتسريبنيتشــــا و يبــــا وبانيالوكــــا وسانســــكي موســــت الــــ  

ــــــه إىل تشــــــرين األول/متــــــو  مــــــن ــــــوبر /يولي وطالــــــب اجمللــــــس . 4111أكت
 ماسســــات األمــــم املتحـــــدة”الصــــرب البوســــ  بتمكــــني  ثلــــي  الطــــرف

ـــــــ   وغري ـــــــا مـــــــن املنظمـــــــات واملاسســـــــات الدوليـــــــة املعنيـــــــة  مبـــــــا يف  ل
مـــن الوصـــول فـــورا  ودون  “التـــابع للانـــة حقـــوق اإلنســـان اخلـــاص املقـــرر
مجيـــع تلـــ  املنـــاطق  لعـــدة أغـــراس منهـــا التحقيـــق يف الفظـــائع  إىل قيـــود

 . املرتكبة

 9لحالة ا
 الحالة المتعلقة برواندا

 11 هتــا االســتثنائية الثالثــة قــرارا  جلنــة حقــوق اإلنســان  يف دور  اختــملت
ديباجتــه  يف مجلــة أمــور  إىل طلــب جملــس األمــن إىل األمــني  أشــارت يف

العـام مجــع معلومـات عــن اجلهـة املســاولة عـن احلــاد  األلـيم الــملي أد  
________ 

 1املــارخ  4111/12  و 4113فاايــر /شــباط 23املــارخ  4113/1القــرارات  11
 .4111مارس /آ ار 1املارخ  4111/11   و4111مارس /آ ار

11 S/26469  ـــــــــــارخ ـــــــــــول 21امل  31املـــــــــــارخ  S/26383؛ و 4113ســـــــــــبتما /أيل
املـارخ  S/26765؛ و 4113سـبتما  /أيلـول 1املارخ  S/26415؛ و 4113أغسطس /آب
ـــــــــوفما /تشـــــــــرين الثـــــــــاين 21 ؛ 4111مـــــــــارس /آ ار 1املـــــــــارخ  S/1994/265؛ و 4113ن
أغسطس /آب 1املارخ  S/1994/967 ؛ و4111يونيه /حزيران 23املارخ  S/1994/743 و

 S/1995/79 ؛ و4111نــــــــــوفما /تشــــــــــرين الثــــــــــاين 1املــــــــــارخ  S/1994/1252 ؛ و4111
كـــــــــــــــانون   21املـــــــــــــــارخ  S/1995/80 ؛ و4111ينـــــــــــــــاير /اينكـــــــــــــــانون الثـــــــــــــــ 21 املـــــــــــــــارخ
 S/1995/801؛ و 4111يوليـــــه /متـــــو  41املـــــارخ  S/1995/597 ؛ و4111 ينـــــاير/الثـــــاين
ــــــوفما /تشــــــرين الثــــــاين 21املــــــارخ  S/1995/933؛ و 4111ســــــبتما /أيلــــــول 41املــــــارخ  ن
4111. 
 .4111مايو /أيار 21املارخ  3/4-دإ القرار 11

وطلبت اللانة  يف منطوق القرار   .11 إىل وفاة رئيسي رواندا وبوروندي
للتحقيــق بصــورة مباشــرة يف حالــة حقــوق ر ىــاص إىل رئيســها تعيــني مقــرل 
ر إىل األمـني العــام أن يتـيح تقريـر املقــرل أيضـا   وطلبــت. اإلنسـان يف روانـدا

اخلـــــاص للمالـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي واجلمعيـــــة العامـــــة وجملـــــس 
رفقـت  ـا تلـ  مـملكرات أح  عن طريـقو ملا ما قام به األمني العام . األمن
  .11التقارير

  اختــــمل 4111يونيــــه /حزيــــران 1ملعقــــودة يف ا  3311ويف اجللســــة 
 املتعلقـــــةبشـــــأن احلالـــــة ( 4111) 121جملـــــس األمـــــن باإلمجـــــا  القـــــرار 

بتعيـــني جلنــــة حقــــوق علمــــا   ويف ديباجــــة القــــرار  أحـــاط اجمللــــس. روانـــداب
ويف منطــــوق القــــرار  طلــــب اجمللــــس إىل . ر ىــــاص لروانــــدااإلنســــان ملقــــرل 

تقــوم بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدا  األمــني العــام  يف مجلــة أمــور  كفالــة أن
. ر اخلـاصرواندا بتوسيع نطـاق تعاوهنـا الوريـق ليشـمل املقـرل  املساعدة إىل

العناصر الواردة يف ”وأرناء املناقشة  أعرب  ثل الصني عن  فظاته إ اء 
يثاق امل ويف إشارة إىل أن  . “انــر املع  ظقوق اإلنسالقرار واملتصلة باملقرل 

جملـــس األمـــن واجلمعيـــة العامـــة  اتمـــا  واةـــحة بشـــأن واليـــيتضــمن أحكا
 ميتنـع اجمللـس”علـى ةـرورة أن شـد د  وغري ا من  يئـات األمـم املتحـدة 

يايـــد  ال”وفــدس  وأةـــاف أن  . “عــن الـــدىول يف أنشــطة تتاـــاو  واليتــه
ويف املقابل   .11“الربط املتعمد ألعمال اجمللس بأعمال اهليئات األىر 

ــــ بأ يــــة التعــــاون الوريــــق بــــني  بالتســــليم يف القــــرار”ب  ثــــل نيو يلنــــدا رح 
ـــــــملي مت  اخلـــــــاص ل مـــــــم راملقـــــــرل  ..وأنشـــــــطة البعثـــــــة املتحـــــــدة لروانـــــــدا ال
ــــــه ــــــم .14“مــــــاىرا   تعيين ــــــة وتكل ــــــل اجلمهوري النظــــــر ”التشــــــيكية عــــــن   ث
ــــــرار فيمــــــا ــــــد أن   مقرتحــــــا   “اليــــــوم يتاــــــاو  مشــــــرو  ق يرغــــــب  اجمللــــــس ق
ر اخلــــــاص تقــــــدا تقريــــــرس مباشــــــرة إىل املقــــــرل  إىل لــــــبأن يطاملســــــتقبل  يف

 . 12اجمللس

  اختمل جملس 4111يوليه /متو  4املعقودة يف   3111ويف اجللسة 
  الــملي كــرر يف ديباجتــه اإلشــارة (4111) 131األمــن باإلمجــا  القــرار 

ويف منطــوق القــرار  طلـــب اجمللــس إىل األمـــني . ر اخلـــاصإىل تعيــني املقــرل 
تتوصل إليـه مـن  ما أمور  أن ينش  جلنة ىااء لتقدم إليهالعام  يف مجلة 

نتائ  بشـأن األدلـة علـى اقـرتاف االنتهاكـات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين 
يقـدم إىل  إىل األمني العام إتاحة ماأيضا   الدويل يف إقليم رواندا  وطلب

________ 
 1الصــــــــــادر يف  (S/PRST/1994/16)انظـــــــــر بيـــــــــان رئــــــــــيس جملـــــــــس األمـــــــــن   11
أبريـــــل /نيســـــان 24املـــــارخ ( 4111) 142  والقـــــرار   الفقـــــرة األوىل4111أبريـــــل /نيســـــان
 .2  الفقرة 4111
11 S/1994/1157 ـــــــــــــــــوبر /تشـــــــــــــــــرين األول 43  املـــــــــــــــــارخ  Add.1 و 4111أكت
نــوفما /تشــرين الثــاين 2ارخ املــ S/1995/915 ؛ و4111نــوفما /تشــرين الثــاين 41 املارىــة
4111. 
11 S/PV.3388 41  الصفحة. 
 .43إىل  44املرجع نفسه  الصفحات  14
 .1و  1املرجع نفسه  الصفحتان  12
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لانــــة اخلــــااء  وتيســــري التنســــيق لر اخلــــاص لروانــــدا مــــن معلومــــات املقــــرل 
ر اخلـــاص يف أداء كـــل اون علـــى حنـــو كـــاف بـــني جلنـــة اخلـــااء واملقـــرل والتعـــ

 إ اءويف جلسـة اجمللـس  أكــد  ثـل الصـني جمـددا   فظاتــه . منهمـا ملهامـه
ةمن اىتصاص األجهـزة األىـر   يف  تندر مشاركة اجمللس يف مسائل 

التعـاون بـني  إىل توريقن يف اجمللس على احلاجة و أعضاء آىر شد د  حني
 .13اخلاص وجلنة اخلااء راملقرل 

 11الحالة 

 الحالة في بوروندي
  اختــمل 4111أغســطس /آب 21املعقــودة يف   3114يف اجللســة 

 وبملل  .بشأن احلالة يف بوروندي( 4111) 4142جملس األمن القرار 
________ 

13 S/PV.3400 : ؛ (الواليــات املتحــدة) 1 و 3؛ والصــفحتان (الصــني) 1الصــفحة
 (.فرنسا) 1والصفحة 

القـرار طلـب اجمللــس إىل األمـني العــام إنشـاء جلنـة  قيــق دوليـة تتــوىل  يف 
التثبــــــت مــــــن احلقــــــائق املتصــــــلة باغتيــــــال رئــــــيس  مســــــاولية مجلــــــة أمــــــور 

  واململابح وأعمال العنـف 4113أكتوبر /تشرين األول 24يف  بوروندي
  دعــــا اجمللــــس الــــدول  هويف القــــرار نفســــ. أعقبــــت  لــــ  اجلســــيمة الــــ 

  وعنـــــــــــــد االقتضـــــــــــــاء  “و يئـــــــــــــات األمـــــــــــــم املتحـــــــــــــدة  ات الصـــــــــــــلة”
 املوجــــــودةاملاكـــــدة اإلنســـــانية الدوليـــــة إىل  ميـــــع املعلومـــــات  املنظمـــــات

ــــــــــــــة أعــــــــــــــالس  إلتاحــــــــــــــة  يف ــــــــــــــق باألفعــــــــــــــال املبين حو هتــــــــــــــا فيمــــــــــــــا يتعل
مــــــــا ميكــــــــن وتقــــــــدا املســــــــاعدة املناســــــــبة إىل  بأســــــــر  املعلومــــــــات  ــــــــملس
ــــــ .التحقيـــــق جلنـــــة ا وأشــــــارت جلنـــــة التحقيـــــق يف تقرير ــــــا النهـــــائي إىل أهن 

ـــــــــأرن التقــــــــت ـــــــــر اخلــــــــاص للانعملهــــــــا بــــــــاملقر   اءــــ ـــــــــة حقــــــــوق اإلنســــ  انـــ
 .11ديـلبورون

________ 
11 S/1996/682 31  الفقرة. 
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 الجزء الثالث

 العالقات مع مجلس الوصاية

 مالحظة

بالعالقـات بـني جملـس األمـن يتعلق  ـملا اجلـزء مـن الفصـل السـادس 
يتصــــــل باألقـــــاليم املشـــــمولة بالوصـــــاية املســــــماة  وجملـــــس الوصـــــاية فيمـــــا

مـــــــن  12 و 11مبوجـــــــب املـــــــادتني  “أو منـــــــاطق اســـــــرتاتياية منطقـــــــة”
علــــــى أن يباشــــــر جملــــــس  13املــــــادة مــــــن ( 4)الفقــــــرة وتــــــنص  .امليثــــــاق
 ية املتعلقـــة بـــاملواقع االســـرتاتيا“ مجيـــع وظـــائف األمـــم املتحـــدة” األمـــن
ويـــــدىل يف  لـــــ  املوافقـــــة علـــــى شـــــروط اتفاقـــــات الوصـــــاية وت يري ـــــا ”
كـــــــملل  علـــــــى أن   13املـــــــادة  مــــــن( 2)الفقـــــــرة  وتـــــــنص. “تعــــــديلها أو

جملـــــــس األمـــــــن مبالـــــــس الوصـــــــاية يف مباشـــــــرة مـــــــا كـــــــان مـــــــن  يســـــــتعني
بالشــــاون السياســــية  األمــــم املتحــــدة يف نظــــام الوصــــاية ىاصــــا   وظــــائف

وتــــــــرد . االســــــــرتاتياية يميــــــــة للمواقــــــــعواالقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة والتعل
ـــــــــد  ـــــــــملس  11يف املـــــــــادتني  الوظـــــــــائف اإلشـــــــــرافية علـــــــــى وجـــــــــه التحدي

إقلــــيم واحــــد  وصــــاية إال   يعيلـــــن يف إطــــار اتفــــاق ومل. امليثــــاق مــــن 11 و
احمليط اهلاد   واعتمد جملس  زرجح  اسرتاتياية  و و إقليم بوصفه منطقة

ـــــل /نيســـــان 2املـــــارخ  (4111) 24 األمـــــن  ـــــملا االتفـــــاق يف قـــــرارس أبري
4111 . 

ــــــه قــــــرارا   جملــــــس األمــــــن اختــــــمل  املستعرةــــــةوىــــــالل الفــــــرتة  أهنــــــى ب
ـــــزر  اتفـــــاق الوصــــاية املتعلـــــق بــــإقليم تطبيــــق احملــــيط اهلـــــاد  صصـــــوص جح
 وكانـــــت بـــــاالو اإلقلـــــيم الوحيـــــد املتبقـــــي اخلاةـــــع للوصـــــاية مـــــن .بـــــاالو
ـــــــــــزر ـــــــــــملي كـــــــــــان  احملـــــــــــيط جح ـــــــــــيم الوصـــــــــــاية األىـــــــــــري ال اهلـــــــــــاد   وإقل

(. 42احلالــــة )الوصــــاية الــــدويل وحصــــل علــــى اســــتقالله  لنظــــام اةــــعا  ى
ويف . يكــــــون جملــــــس الوصــــــاية قــــــد أ ــــــز واليتــــــه مبوجــــــب امليثــــــاق و ـــــملا
  اعتمـــــــــد جملــــــــــس الوصـــــــــاية تعــــــــــديال  علــــــــــى 4111مــــــــــايو /أيـــــــــار 21

لـــــزم باالجتمـــــا  بصـــــورة الـــــداىلي أصـــــبح اجمللـــــس مبوجبـــــه غـــــري مح  نظامـــــه
 .11منتظمة

 الممارسة المتعلقة بإنهاء اتفاق وصاية بموجب - ألف 
 الميثاق من 13من المادة  1الفقرة 

 11الحالة 
موج هــــــــة   11 4111نــــــــوفما /تشــــــــرين الثــــــــاين 2رســــــــالة مارىــــــــة ب
مشــــرو  قــــرار   أحــــال رئــــيس جملــــس الوصــــاية  رئــــيس جملــــس األمــــن إىل

________ 
 .4111مايو /أيار 21  املتخمل يف (14-د) 2211الوصاية قرار جملس  11
11 S/1994/1234. 

ـــــــس األمـــــــن بشـــــــأن إهنـــــــاء اتفـــــــاق الوصـــــــاية  يوصـــــــى بـــــــأن يعتمـــــــدس جمل
ويف (. بـــــاالو)جـــــزء احملـــــيط اهلـــــاد  املشـــــمول بالوصـــــاية  إقليمبـــــ املتعلـــــق
ةـوء بـدء نفـا  اتفـاق الوةـع اجلديـد  علـىاجمللـس   يقـررالقرار   مشرو 
  أن أ داف اتفـاق الوصـاية 4111أكتوبر /تشرين األول 4يف  11لباالو

قـــــد مت بلوغهـــــا متامـــــا   وأن انطبـــــاق اتفـــــاق الوصـــــاية قـــــد انقضـــــى فيمـــــا 
 .بباالو يتعلق

  4111نوفما /تشرين الثاين 41  املعقودة يف 3111اجللسة  ويف
والحقــا  العتمــاد جــدول . أدر  اجمللــس الرســالة أعــالس يف جــدول أعمالــه

ر  مشـرو  القـرار للتصـويت واعتمـد باإلمجـا  بوصـفه القـرار األعمال  طح 
  بناــــــا  جملــــــس تصـــــويتهال  وأقـــــر  ثــــــل فرنســـــا  معل ــــــ (.4111) 111

 وكلـت إليـهاملهمـة الـ  أح يف باالو على االسـتقالل  الوصاية  مع حصول 
ـــ  عت  ـــت نظـــام الوصـــاية عقـــبمبوجـــب امليثـــاق إ اء األقـــاليم الـــ  وة 

علــى  ر مــن إجــراء تعــديل لــ   حــمل   ولكنــه  مــع. احلــرب العامليــة الثانيــة
 أن   وبــــــــــــنيل  امليثــــــــــــاق إلهنــــــــــــاء الوجــــــــــــود القــــــــــــانوين جمللــــــــــــس الوصــــــــــــاية 

الـــــداىلي  والـــــملي  لـــــى نظـــــام اجمللـــــسع أحدىـــــلالـــــملي  األىـــــري التعـــــديل
ل إىل أقصــــى حــــد ةــــرورة اجتماعــــه بصــــورة منتظمــــة  قل ــــ بعــــدم يقضــــي
امليزانيـــــــــة نتياـــــــــة اســـــــــتمرار أدائـــــــــه ملهامـــــــــه   يفاملرتتبـــــــــة  املاليـــــــــة ا رـــــــــار
ــــــالقول إن  . ةــــــرورة تعــــــديل مركــــــزس انتفــــــت وبالتــــــايل ــــــتم املــــــتكلم ب  واىت
الــــــدويل إليهــــــا إ ا يبقــــــى أداة ميكــــــن أن يلاـــــأ اجملتمــــــع  الوصــــــاية جملـــــس
 .11األمر لزم

 إحالة تقارير مجلس الوصاية - باء 
 إلى مجلس األمن

ــــــــــــــــــــاين  4يف الفــــــــــــــــــــرتة مــــــــــــــــــــن  إىل  4113ينــــــــــــــــــــاير /كــــــــــــــــــــانون الث
  أحــــــال األمـــــني العــــــام إىل جملــــــس 4111ديســــــما /األول كـــــانون 34

ــــزر  تقــــارير جملــــس الوصـــــاية التاليــــة عــــن إقلـــــيم األمــــن احملــــيط اهلـــــاد  جح
الـــملي ظـــل اإلقلـــيم الوحيـــد املســـمى بوصـــفه منطقـــة املشـــمول بالوصـــاية  

 :اسرتاتياية

________ 
أبرمـــت بـــاالو اتفـــاق ارتبـــاط حـــر مـــع الســـلطة القائمـــة بإدارهتـــا ســـابقا   الواليـــات  11

 .4111أكتوبر /تشرين األول 4املتحدة  يف 
11  S/PV.3455 3 و 2  الصفحتان. 



 113  العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى –الفصل السادس 

 

التقريـــــــر اخلـــــــامس واألربعـــــــون  الـــــــملي ي طـــــــي الفـــــــرتة مـــــــن  ( أ )
ــــــــــاين  41إىل  4112ديســــــــــما /كــــــــــانون األول 22 ــــــــــاير /كــــــــــانون الث ين

 ؛11 4111
________ 

 4واألربعـــون  امللحـــق اخلـــاص رقـــم  الورـــائق الرةيـــة جمللـــس األمـــن  الســـنة الثامنـــة 11
(S/1994/346.) 

ة ر الســــــــــادس واألربعــــــــــون  الــــــــــملي ي طــــــــــي الفـــــــــــرت ـــــــــــــقريــالت (ب)
 نــــــــوفما/رين الثـــــــاينـــــــــــــتش 4ى ـــــــــــاير إلــــــــــــين/اينــــــــــــون الثــــــــــــكان 41 مـــــــن

4111 11.
________ 

 4الســــــــــنة التاســــــــــعة واألربعــــــــــون  امللحــــــــــق اخلــــــــــاص رقــــــــــم املرجــــــــــع نفســــــــــه   11
(S/1994/1400). 
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 الجزء الرابع

 العالقات مع محكمة العدل الدولية

 مالحظة

.  ـملا اجلـزء العالقـة بـني جملـس األمـن وحمكمـة العـدل الدوليـة  ص
ألف انتخاب أعضاء احملكمة  الـملي يتوقـف علـى إجـراء  القسمويتناول 

 منهمـــا كـــال  يتخـــملس جملـــس األمـــن بـــاالقرتان مـــع اجلمعيـــة العامـــة  بيـــد أن  
 سة  جريتأح   املستعرةةوىالل الفرتة . يقوم بملل  مستقال  عن ا ىر

انظــــر )انتخابــــات الىتيــــار تســــعة أعضــــاء ملــــلء شــــواغر طارئــــة وعاديــــة 
بـاء إىل املناقشــات الـ  تواصــلت يف  القســمويشـري (. 41-43احلـاالت 

جملـــس األمـــن بشـــأن دور كـــل مـــن اجمللـــس واحملكمـــة فيمـــا يتصـــل باحلالـــة 
 انظــر)طنني ليبيــني يف تــدمري طــائرتني مــدنيتني ااملتعلقــة بتــورط مزعــوم ملــو 

 مقــــررينحــــالتني اختــــمل اجمللــــس أيضــــا   بــــاء القســــميتنــــاول و (. 41احلالــــة 
انظر )واهلرس   املتعلق باحلالة يف البوسنة مالحظة أمر احملكمة: بشأهنما
العربيــة الليبيــة وتشــاد  علــى  يــةري ؛ ومســاعدة الطــرفني  اجلما (41احلالــة 

(. 24 انظــر احلالــة)اإلقليمــي بينهمــا  تنفيــمل حكــم احملكمــة بشــأن النــزا 
إحالـــة برســـالة  بفيهـــا أعضـــاء اجمللـــس   وصـــف حلالـــة رحـــبأيضـــا   وورد

يـــا بشــــأن شـــبه جزيــــرة باكاســــي إىل ري ونيا ونالكــــامري  اجمللـــس لنــــزا  بـــني
 (. 21انظر احلالة )احملكمة 

 الممارسة المتعلقة بانتخاب - ألف 
 الدولية أعضاء محكمة العدل

 1 و 1تــرد اإلجــراءات املتعلقــة بانتخــاب أعضــاء احملكمــة يف املــواد 
مــن النظــام األساســي حملكمــة العــدل الدوليــة؛ واملــادتني  41إىل  41  و

ـــــمــــن النظــــام الــــداىلي للامعيــــة العام 414و  411 ـــــواملادت ة؛ــ  11 نيـــ
 .ام الداىلي املاقت جمللس األمنـــن النظـــم 14 و

ـــــــات اخلمســـــــة الـــــــ   ـــــــدأ جملـــــــس األمـــــــن  يف كـــــــل مـــــــن االنتخاب وب
ـــــــــ ىـــــــــالل  جريـــــــــتأح  الفـــــــــرتة  عمليـــــــــة االنتخـــــــــاب ملـــــــــلء شـــــــــاغر   تل
مــــــــــن  41للمــــــــــادة وفقــــــــــا   بتحديــــــــــد موعــــــــــد االنتخــــــــــاب شــــــــــواغر  أو

مث شــر  جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة    .14األساســي للمحكمــة النظــام
ويف جلســـــــات جملـــــــس  .12كـــــــل علـــــــى حـــــــدة  يف إجـــــــراء االنتخابـــــــات

________ 
 111القـــرارات )يف أربـــع حـــاالت مـــن احلـــاالت اخلمـــس  اختـــمل اجمللـــس قـــرارات  14

د فيهـــا موعـــد حـــد  (( 4111) 111   و(4111) 111   و(4111) 114   و(4113)
االنتخــاب؛ ويف احلالــة املتبقيــة  املتعلقــة بــإجراء انتخــاب ملــلء شــواغر عاديــة  يبــدو أن اجمللــس 

 .د موعد إجراء االنتخاب بصورة غري رةيةحد  
لالطــــــــال  علــــــــى احملاةــــــــر احلرفيــــــــة جللســــــــات اجمللــــــــس  ات الصــــــــلة  انظــــــــر  12

S/PV.3209  ؛ وS/PV.3309-3311؛ و S/PV.3493؛ و S/PV.3546 ؛ و
S/PV.3552 .ـــــاةولالطــــال  علــــى احمل ـــــر احلرفيــ ـــــة للالســــ ـــــات العامـــــ ـــــة للامعيـــــ ة العامــــة ــــ

؛ A/49/PV.96  و ؛ A/48/PV.51-53  و ؛ A/47/PV.103 انظـــــــــــــــــر    ات الصـــــــــــــــــلة 
 .A/49/PV.105 ؛ وA/49/PV.104 و

لفــــــت رئــــــيس اجمللــــــس االنتبــــــاس إىل مــــــملكرة مــــــن األمــــــني العــــــام  األمــــــن 
 .13يف االنتخابــــــــات تكـــــــوين احملكمـــــــة و ـــــــدد اإلجـــــــراء املتبـــــــع تصـــــــف
مــــــن النظـــــــام  41 مــــــن املـــــــادة 4 مبوجــــــب الفقـــــــرة اجمللــــــس أنـــــــه  رـل و كــــــ

ــــــملين ينــــــالون”للمحكمــــــة   األساســــــي ــــــة املطلقــــــة  املرشــــــحون ال األكثري
يعتـــــــــاون  جملـــــــــس األمـــــــــن وأصـــــــــواتاجلمعيـــــــــة العامـــــــــة  أصـــــــــوات مـــــــــن
ـــ ـــاء  علـــى   ه  وأةـــاف أنـ ــ“انتخبـــوا قـــد مأهن  األكثريـــة   لـــ   ســـتكونبن

أن التصــــويت  وشــــر  كــــملل . املطلوبـــة يف جملــــس األمــــن  انيــــة أصـــوات
 . السري باالقرتا اري سي

 13الحالة 

  اجتمــــع 4113مــــايو /أيــــار 41يف   املعقــــودة 3211 يف اجللســــة
ـــــس  ـــــة  ملـــــلء اجملل مـــــن أجـــــل انتخـــــاب عضـــــو يف حمكمـــــة العـــــدل الدولي
ويف االقرتا  األول  . أعضائها يف احملكمة ش ر بسبب وفاة أحد منصب

 أفـــــــادو . حصـــــــل مرشـــــــح علـــــــى أغلبيـــــــة األصـــــــوات املطلوبـــــــة يف اجمللـــــــس
ـــــ  بأناجمللــــس  رئــــيس ــــة العامــــة بنتياــــة التصــــويت  ه ــ ســــيبلا رئــــيس اجلمعي
يظــــل منعقــــدا  إىل حــــني تلقــــي نتياــــة التصــــويت  إىل اجمللــــس أن وطلــــب

ه تلقــــى ويف وقــــت الحــــق  أبلــــا أعضــــاء اجمللــــس أن ــــ. اجلمعيــــة العامــــة يف
املرشـــح نفســـه حصــــل  مـــة يبل ـــه فيهــــا أن  امـــن رئـــيس اجلمعيــــة الع رســـالة
 413اجلمعيـــــــة العامـــــــة يف اجللســـــــة العامـــــــة  يـــــــة املطلقـــــــة يفاألغلب علـــــــى
ــــدورهتا ــــايل  انتخــــب املرشــــح املــــملكور عضــــوا  . الســــابعة واألربعــــني ل وبالت

النتخــــــاب العضــــــو اجلديــــــد ليحــــــل  ونظــــــرا  . حمكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة يف
فقــد انتخــب ليشــ ل املنصــب ىــالل  عضــو مل تنتــه مــدة عضــويته  حمــل

فاايــــر /شــــباط 1يف  الـــ  تنتهــــيســــلفه عضــــوية  الفـــرتة املتبقيــــة مــــن مـــدة
4111. 

 11الحالة 

  4113نـوفما /تشـرين الثـاين 41  املعقودة يف 3311يف اجللسة 
شــر  اجمللــس يف انتخــاب  ســة أعضــاء يف حمكمــة العــدل الدوليــة ملــلء 

ومـــن . 4111فاايـــر /شـــباط 1املقاعـــد الـــ  كانـــت ستصـــبح شـــاغرة يف 
 ــــص   يـــرتأس املـــداوالت فيمـــاقـــرر أال  ه البدايـــة أبلـــا الـــرئيس اجمللـــس أنـ ــ

ــــيس  ــــة  وأن يــــدعو رئ انتخــــاب  ســــة أعضــــاء يف حمكمــــة العــــدل الدولي
إمعـان النظــر ه  بعــد ـــ  وأشــار إىل أن. 11اجمللـس للشــهر التـايل لتــويل الرئاسـة
كـــون الـــرئيس نفســـه ةـــمن املرشـــحني   –يف الظـــروف االســـتثنائية للحالـــة 

ـــة مفـــادس أن ل إىل اســـتنتا  توص ـــ - لالنتخـــاب يف حمكمـــة العـــدل الدولي
________ 
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مــن  21الســلطة التقديريــة املمنوحــة لــه مبوجــب املــادة يتصــرف يف إطــار 
 .11النظام الداىلي املاقت للمالس

  فــــي االقــــرتا  األولف. 11رـــال  جلســــاتاالنتخــــاب  وقـــد اقتضــــى
ظـل مث . على أغلبية األصـوات الال مـة يف اجمللـسمرشحني حصل  سة 
 14ني تلقـــي نتياـــة التصـــويت يف اجللســـة العامـــة إىل حـــ اجمللـــس منعقـــدا  

  أن  وبعــد مقارنــة النتــائ  تبــني  . للامعيــة العامــةللــدورة الثامنــة واألربعــني 
وبالتــايل فقــد . جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة اتفقــا علــى أربعــة مرشــحني

انتحخب أولئـ  املرشـحون األربعـة أعضـاء يف احملكمـة لفـرتة تسـع سـنوات 
لـــس اجملأعلـــن الـــرئيس أن بعـــد  لـــ  و . 4111فاايـــر /شـــباط 1تبـــدأ يف 

 ساســـــــيمـــــــن النظـــــــام األ 44للمـــــــادة وفقـــــــا   ســـــــيعقد جلســـــــة جديـــــــدة 
للمحكمة  النتخاب مرشح واحد عن طريق إجـراء اقـرتا  إةـايف لشـ ل 

اجللســة األوىل وافتـــتح اجللســـة الـــرئيس لـــملل  رفــع ووفقــا  . املقعــد املتبقـــي
االقـرتا  األول حصــل مرشــح واحــد ويف . 3341و ــي اجللســة  -الثانيـة 

آىــر حصــل مرشــحا   غــري أن  . علــى أغلبيــة األصــوات املطلوبــة يف اجمللــس
 12ألصــــــــــوات يف اجللســــــــــة العامـــــــــــة مـــــــــــن اعلــــــــــى األغلبيــــــــــة املطلقــــــــــة 

 عقـب إبالغـه بتلـ  النتياـة  أن    وأعلـن رئـيس اجمللـس. العامـة للامعيـة
ــــــس  ويف . ديتعني عليــــــه عقــــــد جلســــــة رالثــــــة بشــــــأن نفــــــس البنــــــســــــاجملل
للامعيـــــة العامــــــة  13جمللـــــس األمـــــن واجللســــــة العامـــــة  3344 اجللســـــة

للمحكمـــة  حصـــل  األساســـيمـــن النظـــام  44للمـــادة وفقـــا   املعقـــودتني
نفــس املرشــح علــى أغلبيــة األصــوات املطلوبــة يف اجمللــس وعلــى األغلبيــة 

ألصــــوات يف اجلمعيــــة العامــــة  وبالتــــايل انتحخــــب عضــــوا  يف مــــن ااملطلقــــة 
فاايـــــر /شـــــباط 1عـــــدل الدوليـــــة لفـــــرتة تســـــع ســـــنوات تبـــــدأ يف حمكمـــــة ال
4111. 

 11الحالة 

  4111ينـــاير /كـــانون الثـــاين  21املعقـــودة يف   3113يف اجللســـة 
لس النتخاب عضـو يف حمكمـة العـدل الدوليـة ملـلء شـاغر يف اجتمع اجمل
ويف االقـرتا  األول حصـل . نت  عن وفاة أحد أعضـائهاكان قد احملكمة  

ه ـــ  وأعلن الرئيس أن. على أغلبية األصوات الال مة يف اجمللسمرشح واحد 
طلع رئيس اجلمعيـة العامـة علـى نتياـة التصـويت  وطلـب مـن اجمللـس سي

ويف  .إىل حـني تلقـي نتياـة التصـويت يف اجلمعيـة العامـة أن يظل منعقـدا  
ه تلقــى رســالة مــن رئــيس اجلمعيـــة ـــــ  وقــت الحــق أبلــا أعضــاء اجمللــس بأن

________ 
إ ا رأ  رئـيس جملـس األمـن أن الوفـاء مبسـاوليات : يلـيعلـى مـا  21املادة  تنص 11

يــرأس اجمللــس يف أرنــاء النظــر يف مســألة بعينهــا  الرئاســة علــى الوجــه الصــحيح يقتضــي منــه أال  
ويف تلــ  احلالــة . م اجمللــس بقــرارس  اكعل ــ ات صــلة مباشــرة بالعضــو الــملي ميثلــه  فعليــه أن يح 

تـــــــاول الرئاســـــــة  ل ـــــــرس النظـــــــر يف تلـــــــ  املســـــــألة  إىل  ثـــــــل العضـــــــو التـــــــايل لـــــــه ظســـــــب 
نكليــزي  علــى أن يكــون مــن املفهــوم أن أحكــام  ــملس املــادة تنطبــق علــى إلا األجبــدي الرتتيــب

تـــارر  ـــملس املـــادة  وال. املمثلــني يف جملـــس األمـــن الـــملين يطلـــب إلـــيهم بالتعاقـــب تـــويل الرئاســـة
  أو علـــى واجباتـــه املنصـــوص عليهـــا يف 41لـــنص املـــادة  رئيس وفقـــا  الصـــفة التمثيليـــة للـــ علـــى
 .1 املادة

 .3344و  3341و  3311اجللسات   11

مـــــن العامـــــة أبل ـــــه فيهـــــا ظصـــــول نفـــــس املرشـــــح علـــــى األغلبيـــــة املطلقـــــة 
مــن دورهتـــا التاســـعة  11العامـــة  ةلســـاجلألصــوات يف اجلمعيـــة العامــة يف ا

لكـون  ونظـرا  . وبالتايل انتحخب املرشح املع  عضوا  يف احملكمة. واألربعني
العضــو اجلديــد انتحخــب للحلــول حمــل عضــو مل تنتــه مــدة عضــويته  فقــد 

فاايــر /شــباط 1 خــب ملــا تبقــى مــن مــدة عضــوية ســلفه الــ  تنتهــي يفانتح 
4111. 

 11الحالة 

اجتمـع   4111يونيـه /حزيران 24املعقودة يف   3111يف اجللسة 
النتخاب عضو يف حمكمة العدل الدولية ملـلء شـاغر يف احملكمـة   اجمللس

ويف االقـرتا  األول مل ُيصـل أي . نـت  عـن وفـاة أحـد أعضـائهاكان قد 
يف اجمللـس  شـر وبالتايل . مرشح على أغلبية األصوات الال مة يف اجمللس

ومل . مـــن النظـــام الـــداىلي املاقـــت 14للمـــادة وفقـــا   إجـــراء اقـــرتا  رـــان 
ُيصل أي مرشح على أغلبية األصوات الال مة يف اجمللـس ال يف االقـرتا  

. عإجـــــراء اقـــــرتا  رابـــــيف اجمللـــــس  شـــــر وبالتـــــايل . الثـــــاين وال يف الالحـــــق
ه ســيطلع رئـيس اجلمعيـة العامــة علـى نتياـة التصــويت  ـــ  الـرئيس أن وأعلـن

إىل حــــــــــني تلقــــــــــي نتياــــــــــة  وطلــــــــــب مــــــــــن اجمللــــــــــس أن يظــــــــــل منعقــــــــــدا  
ويف وقــــت الحــــق أبلــــا أعضــــاء اجمللــــس  .اجلمعيــــة العامــــة يف التصــــويت

ـــــــ  بأن تلقــــــى رســــــالة مــــــن رئــــــيس اجلمعيــــــة العامــــــة أبل ــــــه فيهــــــا ظصــــــول  هـ
ألصـــوات يف اجلمعيــــة العامــــة مــــن ااملرشــــح علــــى األغلبيـــة املطلقــــة  نفـــس
وبالتــــــــايل . مــــــــن دورهتــــــــا التاســــــــعة واألربعــــــــني 411العامــــــــة  ةلســــــــاجل يف

لكــــــــون العضــــــــو  ونظــــــــرا  . احملكمــــــــة املرشــــــــح املعــــــــ  عضــــــــوا  يف انتحخـــــــب
انتحخــب للحلــول حمــل عضــو مل تنتــه مــدة عضــويته  فقــد انتحخــب  اجلديــد
ـــــــــــوية ســــــــقى مــــن مــــدة عضـــــــتب ملــــا فاايــــر /شــــباط 1ي تنتهــــي يف ـلفه الت

4111. 

 11الحالة 

 اجتمــــع  4111يوليــــه /متــــو  42املعقــــودة يف   3112يف اجللســــة 
جملــس األمــن النتخــاب عضــو يف حمكمــة العــدل الدوليــة ملــلء شــاغر يف 

ــــــد احملكمــــــة   ــــــت  عــــــن كــــــان ق ــــــرتا  . أحــــــد أعضــــــائها اســــــتقالةن ويف االق
أغلبيـــــــــة األصـــــــــوات الال مـــــــــة يف حصـــــــــل مرشـــــــــح واحـــــــــد علـــــــــى  األول

ــــــس ــــــرئيس أن .اجملل ــــــة العامــــــة علــــــى ـــــــــ  وأعلــــــن ال ه ســــــيطلع رئــــــيس اجلمعي
إىل حـــــــني  منعقــــــدا   التصــــــويت  وطلـــــــب مــــــن اجمللــــــس أن يظـــــــل نتياــــــة
ــــــة العامــــــة تلقــــــي ــــــا  .نتياــــــة التصــــــويت يف اجلمعي ــــــت الحــــــق أبل ويف وق
 فــــــاده تلقــــــى رســـــالة مــــــن رئـــــيس اجلمعيــــــة العامـــــة أـــــــ  اجمللــــــس بأن أعضـــــاء
ــــــة املطلقــــــة  فيهــــــا صــــــوات مــــــن األظصــــــول نفــــــس املرشــــــح علــــــى األغلبي
ــــــــة العامــــــــة يف  يف مــــــــن دورهتــــــــا التاســــــــعة  411العامــــــــة  ةلســــــــاجلاجلمعي

لكـون ونظـرا   .وبالتايل انتحخب املرشح املع  عضوا  يف احملكمة .واألربعني
العضــو اجلديــد انتحخــب للحلــول حمــل عضــو مل تنتــه مــدة عضــويته  فقــد 

فاايــر /شــباط 1 مــن مــدة عضــوية ســلفه الــ  تنتهــي يف انتحخــب ملــا تبقــى
2111. 
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 النظر في العالقة بين مجلس األمن والمحكمة- اء ـــب

 11الحالة 
واصل جملس األمن نظرس يف احلالـة املتعلقـة ىالل الفرتة املستعرةة  

طــائرة شــركة ) ليبيــني يف تــدمري طــائرتني مــدنيتني ني  بــالتورط املزعــوم ملــواطنـ  
سـكتلندا افـوق لـوكرب ب 413يف رحلتهـا رقـم ( Pan Am)أمريكـان بـان 

يف رحلتهـــا ( UTA)  وطـــائرة شـــركة ا ـــاد النقـــل اجلـــوي 4111يف عـــام 
د اجمللــــس العقوبــــات ةــــد وشــــد  (. 4111فــــوق النياــــر يف عــــام  112

إىل  بصــــورة ىاصــــة  اســــتنادا   4113اجلما رييــــة العربيــــة الليبيــــة يف عــــام 
ــــيف التقاع بلـــدأن اســـتمرار الو ـــو يـــه االســـتنتا  الـــملي توصـــل إل س عـــن ـ

ة بأعمال ملموسة على ختليه عن اإلر اب  وال سيما اسـتمرارس يف ـالا ن
ال للطلبــــات والقــــرارات الــــواردة يف عــــدم االســــتاابة علــــى حنــــو تــــام وفع ــــ

بشـــــــــأن إبـــــــــداء التعـــــــــاون ( 4112) 111و ( 4112) 134القـــــــــرارين 
ــــد املســــاولية عــــن األعمــــا ــــة  يشــــكل هتديــــدا  الكامــــل يف  دي  ل اإلر ابي

ني اللـملين قـدمتهما فإن الطلبنفسه ويف الوقت . للسالم واألمن الدوليني
 مــــاحمتاــــة فيه  11حمكمــــة العــــدل الدوليــــةإىل اجلما رييــــة العربيــــة الليبيــــة 

الواليــات املتحــدة  عريضــة االهتــام املقدمــة مــناألعمــال املزعومــة يف  بــأن  
ل جرميـــــــة تشـــــــك   الليبيـــــــني املتهمــــــني ني  ةــــــد املـــــــواطنـ  واململكــــــة املتحـــــــدة 

وينب ـــــــي معاجلتهـــــــا يف إطـــــــار  4114اتفاقيـــــــة مونرتيـــــــال لعـــــــام  مبوجـــــــب
فقــــد وبالتــــايل . يف انتظــــار صــــدور حكــــم  معلقــــنيظــــال  االتفاقيــــة   تلــــ 
مبناســـــبة توســـــيع نطـــــاق اجلـــــزاءات قـــــدر مـــــن النقـــــاش مـــــرة أىـــــر    رـــــار

لــــس اجملكــــل مــــن   بشــــأن دور  علــــى اجلما رييــــة العربيــــة الليبيــــة املفروةــــة
 . واحملكمة

  4113نوفما /تشرين الثاين 44املعقودة يف   3342ويف اجللسة 
ـــ( 4113) 113اختـــمل اجمللـــس القـــرار  مبوجـــب  متصـــرفا   بـــه ع الـــملي وس 

وةــة علــى اجلما رييــة ر نطــاق اجلــزاءات املف  الفصــل الســابع مــن امليثــاق
 رييـة العربيـة الليبيـة تكلـم  ثـل اجلمانفسـها ويف اجللسـة  .11العربية الليبية

يف مســـألة  كـــان ينظـــرجملـــس األمـــن   طعـــن يف حاـــة أن  قبـــل التصـــويت و 
جملـس األمـن ينب ـي أن يعـا   واحـت  بـأن  . هتدد السالم واألمن الدوليني

نظــــرا    ـــملس املســــألة يف إطــــار الفصــــل الســـادس مــــن امليثــــاق  ال الســــابع 
لكوهنا تتعلق مبنا عة قانونية حول البلد الـملي لديـه االىتصـاص القـانوين 

أحكام  أساسا   تسويهاو ي منا عة  -حملاكمة املواطنـ ني  الليبيني املتهم ني 
ر مــــن تــــوريط اجمللــــس يف وحــــمل  . 4114 الصــــادرة عــــاماتفاقيــــة مونرتيــــال 

 .11“ةســابقة ىطــري ”ل سيشــك   لــ   أن   ماكــدا  مســألة تســليم املتهمــني  
________ 

الناشـئة  4114مبسائل تفسري وتطبيــق اتفاقيــة مونرتيــال لعـام  تاناملتعلق يتانالقض 11
ــــد اململكـــة )عـــن حـــاد  لـــوكرب اجلـــوي  ــــة الليبيــــة ةـ ــــة العربيـ ــــة اجلما رييـ ــــدة واجلما رييـ املتحـ

 .(العربيــة الليبيــة ةـد الواليـات املتحدة األمريكية
ـــ 11 الطـــريان  وجــــزاءات  افية يف جمــــالـإةـــع نطـــاق اجلــــزاءات لتشـــمل جــــزاءات وحس 

 .ة تحستخدم يف تكرير النفط وتصديرسنمالية   وجزاءات ةد مواد معي
11 S/PV.3312 21إىل  22و  1إىل  1  الصفحات. 

 إن   فقـــال  بصـــفته رئـــيس جمموعـــة الـــدول العربيـــة  وتكلـــم  ثـــل الســـودان
ابع ــــرو  القـرار إىل الفصـل الســــأن يسـتند مش “من دواعي االست راب”

ه ال ينطبـق علـى املنا عـة بـني اجلما رييـة ــــــاق  إ  إن  ل  يف رأيـــمن امليث
لكـون املنا عـة نظـرا     و لـ العربية الليبية والدول الـثال  األىـر  املعنيـة

 وأةــاف أن  .  ات طبيعــة قانونيــة تتعلــق بتســليم مــواطنـ ني  ليبيــني متهمــني
منا عـــة مـــن  ـــملا القبيـــل ينب ـــي معاجلتهـــا يف احملـــاكم  وال ســـيما حمكمـــة 

للفصل السادس من وفقا   وصالف  ل  ينب ي معاجلتها.  العدل الدولية
  .11 33 إىل املادة امليثاق  وصاصة استنادا  

وباملقابــل تكلــم عــدة أعضــاء يف اجمللــس بعــد التصــويت وأشــاروا إىل 
ــــــدويل” املوةــــــو  يتعلــــــق بـــــــ ن  أ   وكــــــملل  بعــــــدم امتثــــــال “اإلر ــــــاب ال

 111و ( 4112) 134اجلما رييــة العربيــة الليبيــة لقــراري جملــس األمــن 
علــى هتديــد للســالم واألمــن  انكــال األمــرين ينطويــ قــالوا إن    و (4112)

يف فــرس تــدابري إةــافية علــى  اجمللــس حمــق   وأكــدوا بالتــايل أن  . الــدوليني
 املكافحــة اإلر ــاب الــدويل وكفالــة امتثاهلــ اجلما رييــة العربيــة الليبيــة ســعيا  

ختـملس ااإلجـراء الـملي  وأةاف أحد أعضاء اجمللس أن   .14لقراراته السابقة
إ  فحســــب   “شــــكلة سياســــيةم”عاجلــــة اجمللــــس يهــــدف يف رأيــــه إىل م

وكرر عضو آىر . يسع اجمللس إصدار حكم على وقائع قضية جنائية ال
 ـــملا اإلجـــراء  مـــا جـــاء علـــى لســـان األول مـــن أن   12مـــن أعضـــاء اجمللـــس

اإلجـراء  إىل أن  أيضا   وأشار. ااءةال و  تفسريس مبا يتناىف مع افرتاس  ال
نا يــ   - “ســابقة قانونيــة”سـيس الـملي اختــملس اجمللــس ال يهــدف إىل تأ

  ةســخالرا لقــانون الــدويلاعــن ســابقة تشــك  يف صــحة قواعــد ومبــاد  
يف مالءمــــــــة شتلــــــــف التشــــــــريعات الوطنيــــــــة ملنــــــــع اإلر ــــــــاب الــــــــدويل  أو

ـــة  .13عليـــه والقضـــاء ومل يعـــارس صـــراحة فـــرس جـــزاءات علـــى اجلما ريي
العربيـــة الليبيـــة أو توســـيع نطـــاق اجلـــزاءات املفروةـــة عليهـــا ســـو  عضـــو 

 ـــي الســـبيل الوحيـــد للتوصـــل  “التفـــاوس واملشـــاورات” عتـــا أن  اواحـــد 
  .11حل إىل

تقـــــــدمت   علـــــــى التـــــــوايل  4111يونيـــــــه /حزيـــــــران 21و  41يف و 
تحــدة األمريكيــة بــدفو  ابتدائيــة يف حمكمــة اململكــة املتحــدة والواليــات امل

العدل الدولية ةد اىتصاص احملكمة بالنظر يف طلـ  اجلما رييـة العربيـة 
حــددت  أمــرينأصــدرت احملكمـة  4111سـبتما /أيلــول 22ويف  .الليبيـة
ديســـما كموعـــد هنـــائي /كـــانون األول  22تـــاري    يف كـــل حالـــة  امـــفيه

________ 
 .32و  34املرجع نفسه  الصفحتان  11
؛ والصــــــفحات (الواليــــــات املتحــــــدة) 12إىل  11الصــــــفحات   املرجــــــع نفســــــه 14
 11-11ن ا؛ والصــــــفحت(اململكــــــة املتحــــــدة) 11-11؛ والصــــــفحات (فرنســــــا) 12-11
ـــــــــل) ؛ (ســـــــــبانياإ) 11؛ والصـــــــــفحة (اال ـــــــــاد الروســـــــــي) 11و  11ن ا؛ والصـــــــــفحت(الاا ي

 12ن ا؛ والصــــفحت(فنــــزويال) 12و  14ن ا؛ والصــــفحت( ن اريــــا) 11و  11ن اوالصــــفحت
 (.اليابان) 13 و

 (.إسبانيا) 11املرجع نفسه  الصفحة  12
 .(الاا يل) 11و  11املرجع نفسه  الصفحتان  13
 (.الصني) 13املرجع نفسه  الصفحة  11
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ــــــة أ ــــــة الليبي ــــــة العربي ــــــا  بيانــــــا   ن تقــــــدم يف غضــــــونهميكــــــن للاما ريي  ىطي
مبالحظاهتـــــا والتماســـــاهتا بشـــــأن تلـــــ  الـــــدفو  االبتدائيـــــة  وقـــــد فعلـــــت 

 .11اجلما ريية العربية الليبية  ل 

 19الحالة 

أقامــت البوســنة واهلرســ  دعــو  ةــد  4113مــارس /آ ار 21يف 
أمام حمكمة العدل ( صربيا واجلبل األسود)مجهورية يوغوسالفيا اال ادية 

نفسـه ويف اليـوم  .11“األجناسانتهاك اتفاقية منع إبادة ”بسبب لية الدو 
لحيلولة دون حدو  املزيـد مـن ل”الختا  تدابري ماقتة  طلبا  أيضا   قدمت

 1ويف . .11“يف البوســـــــــــــنة واهلرســـــــــــــ البشـــــــــــــرية األروا  اخلســـــــــــــائر يف 
ـــــل /نيســـــان ـــــة  أصـــــدرت احملكمـــــة أمـــــرا   4113أبري ـــــدابري وقائي يتضـــــمن ت
 .11ماقتة
موج هــة إىل رئــيس جملــس  4113أبريـل /نيســان 41رسـالة مارىــة بو 
 11طلــب  ثــل البوســنة واهلرســـ  مــن اجمللــس  عمــال  باملـــادة   11األمــن

اختــا  تــدابري فوريــة مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق ”مـن امليثــاق  (2)
ه تنفــملس قــوات علــى البوســنة واهلرســ   الــملي ادعــى أن ــ “لوقــف اهلاــوم

________ 
11 Questions of Interpretation and Application of the 1971 

Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie 

(Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom and Libyan Arab 

Jamahiriya v. United States of America), Orders of 22 September 1995, 

I.C.J. Reports 1995, pp. 282 and 285. 
البوسـنة واهلرسـ  ةـد )عاقبـة عليهـا وامل نـاسجاتفاقية منـع جرميـة إبـادة األتطبيق  11

 .((صربيا واجلبل األسود)يوغوسالفيا 
11 Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Yugoslavia (Serbia and Montenegro)), Provisional Measures, Order of 8 

April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3. 
ونـص الفقــرات  ات الصــلة مـن أمــر احملكمــة كمــا . 21املرجـع نفســه  الصــفحة  11
صـربيا واجلبــل )ينب ـي حلكومــة مجهوريـة يوغوسـالفيا اال اديــة ”(: 4)ألــف  14الفقـرة : يلـي

ة إبـــادة كـــل مـــا يـــدىل يف ســـلطتها مـــن تـــدابري ملنـــع ارتكـــاب جرميـــ  أن تتخـــمل فـــورا  ( األســـود
واملعاقبـــة عليهـــا  األجنـــاسن اتفاقيـــة منـــع جرميـــة إبـــادة عـــمبوجـــب التزامهـــا املنبثـــق  األجنـــاس 
ينب ـــــي حلكومـــــة و ”(: 2)ألـــــف  12الفقـــــرة . “4111ديســـــما /كـــــانون األول 1املارىـــــة 

أن تكفــل بصــورة ىاصــة عــدم قيــام ( صــربيا واجلبــل األســود)مجهوريــة يوغوســالفيا اال اديــة 
توجيههـا قـد تكـون ىاةـعة لأية وحدات مسلحة عسكرية أو شبه عسـكرية أو غـري نظاميـة 

ىاةــــعني لســــيطرهتا قــــد يكونــــون منهــــا  وكــــملل  أيــــة منظمــــات أو أشــــخاص  مدعومــــةأو 
  أو التـــ مر الرتكـــاب أعمـــال أجنـــاسبارتكـــاب أيـــة أعمـــال إبـــادة توجيههـــا أو نفو  ـــا   أو

  سواء ةـد سـكان البوسـنة واهلرسـ  املسـلمني أو ةـد أيـة مجاعـات قوميـة أو أجناسإبادة 
وينب ـــي حلكومـــة مجهوريـــة يوغوســـالفيا ”: بــاء 12الفقـــرة . “إرنيــة أو عرقيـــة أو دينيـــة أىـــر 

نة واهلرســـــ  عـــــدم اختـــــا  أي إجـــــراء  وحكومـــــة البوســـــ( صـــــربيا واجلبـــــل األســـــود)اال اديـــــة 
ـــــادي إىل تفـــــاقم املنا عـــــة القائمـــــة بشـــــأن مـــــن شـــــأنه   الســـــما  باختـــــا  أي إجـــــراء أو أن ي
ـــة عليهـــا أو إىل متديـــد تلـــ  املنا عـــة أو جعلهـــا أصـــعب  نـــاسججرميـــة إبـــادة األ منـــع واملعاقب
 . “حال  

11 S/25616. 

صـربيا واجلبـل )رة ودعم مجهورية يوغوسـالفيا اال اديـة  ت توجيه وسيط
ويف . “حمكمــة العــدل الدوليــة أمــرإنفــا  ”طلــب مــن اجمللــس و   (األســود
ــــوم مبوجــــب    متصــــرفا  4311اختــــمل جملــــس األمــــن يف جلســــته  نفســــه الي

فيـــه طالـــب   الـــملي (4113) 141الفصــل الســـابع مـــن امليثـــاق  القـــرار 
صـربيا واجلبـل )ة يوغوسـالفيا اال اديـة جبملة أمور منها أن توقف مجهوري

علــى الفــور توريــد األســلحة واملعــدات واخلــدمات العســكرية إىل ( األســود
الوحدات شبه العسكرية الصربية البوسنية يف مجهورية البوسنة واهلرسـ   

 41حمكمــة العــدل الدوليــة يف أمر ــا املــارخ ” بــأن  علمــا   بعــد أن أحــاط
بشـــــأن قضـــــية تطبيـــــق اتفاقيـــــة منـــــع جرميـــــة إبـــــادة  4113أبريـــــل /نيســـــان
البوســـنة واهلرســـ  ةـــد مجهوريـــة يوغوســـالفيا )واملعاقبـــة عليهـــا  األجنـــاس
 نـت باإلمجـا   وكـإجراء ماقـت  أن  بي    ((صربيا واجلبل األسود)اال ادية 

أن ( صــربيا واجلبــل األســود)ا اال اديــة علــى حكومــة مجهوريــة يوغوســالفي
كل ما يدىل يف سلطتها من تدابري ملنع ارتكاب جرميـة إبـادة   تتخمل فورا  
ن اتفاقيـــــــة منـــــــع جرميـــــــة إبـــــــادة عـــــــمبوجـــــــب التزامهـــــــا املنبثـــــــق  األجنـــــــاس
ـــــــــــاس ديســـــــــــما /كـــــــــــانون األول  41واملعاقبـــــــــــة عليهـــــــــــا املارىـــــــــــة  األجن
أبريـــــــــــــل /ســــــــــــانني 41املعقـــــــــــــودة يف   3211ويف اجللســــــــــــة  .“4111
مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع مـــــن امليثـــــاق  متصـــــرفا    لـــــساجملاختـــــمل  4113
ـــه    عـــز  الـــملي   (4113) 121 القـــرار مـــن اجلـــزاءات االقتصـــادية  كـــالا ب

  (صــــربيا واجلبــــل األســــود)واملاليــــة ةــــد مجهوريــــة يوغوســــالفيا اال اديــــة 
ـــــة  س مـــــن ــــــأجـــــل كفال ر القـــــرار مل يشـــــر إىل أمـــــ غـــــري أن  . ني االمتثـــــالــــ

 . احملكمة

 رانيــــا   قــــدمت البوســــنة واهلرســــ  طلبــــا   4113يوليــــه /متــــو  21ويف 
مجيـع تـدابري  واحدا   عليه انته  واحدا   ىاملدع ألن  ”الختا  تدابري ماقتة 

ـــــ  بينتهـــــا احملكمـــــة  ـــــة ال  1البوســـــنة واهلرســـــ  يف  لصـــــاحاحلمايـــــة الثالر
بشــــــــعب مجهوريــــــــة  ىطــــــــريا      ــــــــا أحلــــــــق ةــــــــررا  4113أبريــــــــل /نيســــــــان
مت قــــد   4113أغســــطس /آب 41ويف . “واهلرســــ  ودولتهــــا البوســــنة

الختـا  تـدابري  طلبا  ( صربيا واجلبل األسود)مجهورية يوغوسالفيا اال ادية 
ةـــــد اجلماعـــــة العرقيـــــة  األجنـــــاسملنـــــع ارتكـــــاب جرميـــــة إبـــــادة ”ماقتـــــة 
أصــــــــــدرت احملكمــــــــــة  4113ســــــــــبتما /أيلــــــــــول 43ويف . “11الصــــــــــربية

ــــــة الــــــواردة يف أمر ــــــا املــــــارخ بــــــادت أعــــــ أمــــــرا    1ه تأكيــــــد التــــــدابري املاقت
علــى حنــو ا  تلــ  التــدابري ينب ــي تنفيــمل أن  معلنــة   4113أبريــل /نيســان

  .14الفوري وفع  
موج هــة إىل رئـيس جملــس  4113سـبتما /أيلــول 41لة مارىـة برسـا
مــــن  (2) 11طلــــب  ثــــل البوســــنة واهلرســــ   عمــــال  باملــــادة   12األمــــن
أن يتخــــمل جملــــس األمــــن مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــن امليثــــاق ”امليثــــاق 

________ 
 Application of the Convention on the Prevention andانظــر   11

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Yugoslavia(Serbia and Montenegro)), Provisional Measures, Order of 

13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 325. 
 .311املرجع نفسه  الصفحة  14
12 S/26442. 
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 43ر الصــادر عــن حمكمــة العــدل الدوليــة يف األمــالتـدابري الال مــة إلنفــا  
أن يتخــمل اخلطــوات ”إىل أيضــا   ودعــا اجمللــس. “4113ســبتما /أيلــول

وأن يتصـد  بالتـايل [ على املـدن البوسـنية]الال مة والفورية لرفع احلصار 
  لــ ومل يتخــمل جملــس األمــن أي إجــراء بشــأن . “عمليــة اإلبــادة اجلاريــةل

 . الطلب ظد  اته

 11الحالة 
موج هـة إىل رئـيس جملـس  4111فاايـر /باطــــش 21الة مارىـة ــــرسب
أبلــا  ثــل الكــامريون عــن حــاد  وقــع بــني اجليشــني الكــامريوين  13األمــن

ـــة  ـــرة باكاســـي الكامريوني اجتمـــا   وطلـــب عقـــد والنياـــريي يف شـــبه جزي
علــى الســالم  اتــــــهلــملس القضــية مــن انعكاس ملــا نظــرا  ”س ــــلماللعاجــل 

ــــــــــرسبو . “واألمـــــــــن يف املنطقـــــــــة مـــــــــارس /آ ار 21 الة متابعـــــــــة مارىـــــــــةـــــ
اجلهــا  املركــزي الصــادر عــن  بيــانال  أحــال  ثــل الكــامريون  11 4111

التابعـة ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة بشـأن   لية منع وإدارة وتسوية النزاعات
 . نيارييا مع ةحلدوديمنا عتها ا
  11لـساجملموج هة إىل رئـيس  4111مارس /آ ار 1رسالة مارىة بو 

بعدة أمـور منهـا  أعرب  ثل نيارييا عن د شة حكومته لقيام الكامريون
وأعــرب عــن األمــل يف أن يشــاع  دعــوة جملــس األمــن إىل ظــث القضــية 

( 4) 33شـى مـع املــادة اللمنا عـة  مبـا يتم لـى إ ـاد حـل رنـائياجمللـس ع
 .من ميثاق األمم املتحدة

  أقامـــــــت الكـــــــامريون دعـــــــو  ةـــــــد 4111مـــــــارس /آ ار 21يف و 
مبسـألة السـيادة علـى منا عة تتعلق نيارييا أمام حمكمة العدل الدولية يف 

د مســـار احلــــدود وطلبـــت مــــن احملكمـــة أن  ـــد    11شـــبه جزيـــرة باكاســـي
ـــدولتني يف األمـــاكن الـــ  مل يســـبق أن رح ال ـــة بـــني ال ةـــت فيهـــا تلـــ  بحري

 .11 4111 احلدود يف عام
ومارىـــــــــة جملـــــــــس األمـــــــــن ويف رســـــــــالة رالثـــــــــة موج هـــــــــة إىل رئـــــــــيس 

ــــــأشــــــار  ثــــــل الكــــــامريون إىل أن ــــــ  11 4111أبريــــــل /نيســــــان 21 د ه أك 
________ 

13 S/1994/228. 
11 S/1994/351. 
11 S/1994/258. 
احلــدود الايــة والبحريــة بــني الكــامريون املتعلقــة بطلــب إقامــة دعــو  يف القضــية  11
 .(مع تدىل غينيا االستوائية: الكامريون ةد نيارييا)ونيارييا 
ل ـــرس توســـيع ”  قـــدمت الكـــامريون طلبـــا إةـــافيا 4111يونيـــه /حزيـــران 1يف  11

مبسـألة السـيادة علـى ” أىـر  وصـفتها بأهنـا تتصـل أساسـا  ليشمل منا عـة “ موةو  املنا عة
 أن تعـــني   أيضـــا    وطلبـــت مـــن احملكمـــة “جـــزء مـــن إقلـــيم الكـــامريون يف منطقـــة ظـــرية تشـــاد

وطلبـت الكـامريون . بصفة هنائيـة احلـدود بـني الكـامريون ونيارييـا مـن ظـرية تشـاد إىل البحـر
 ونظــرا  . “يف إطـار قضــية واحــدة وأن تنظــر فيهمــا ســويا  ” مـن احملكمــة أن تضــم الطلبــني معـا  

  نظـرت احملكمـة يف القضـية علـى النحـو علـى اإلجـراء املقـرت  لعدم اعرتاس حكومة نيارييـا
 .الوارد يف الطلب

11 S/1994/472. 

يف حمادرتــــــه األىــــــرية مــــــع رئــــــيس اجمللــــــس طلــــــب حكومتــــــه عقــــــد  روكــــــر  
ـــــن يف  لـــــ  الســـــياق  اجتمـــــا  ـــــس  وأعل  ا  نصـــــ أن يقـــــدمعاجـــــل للمال
ميكـــــن أن  تـــــتم بـــــه اجمللـــــس نظـــــرس يف  ـــــملس ”ملشـــــرو  قـــــرار رةـــــي  غــــري

  .11“القضية

على الرسـائل األربـع   باسم أعضاء اجمللس  ورد رئيس جملس األمن
أبريـــــل /نيســـــان 21يف رســـــالتني متطـــــابقتني مـــــارىتني و لـــــ  املـــــملكورة  
وأعلن يف مجلة أمور . ني إىل  ثلي الكامريون ونياريياهتموج   11 4111

حيلت إىل حمكمة العـدل يرحبون بكون املنا عة قد أح ”أعضاء اجمللس  أن  
مــــن األمــــني العــــام أيضــــا   أعضــــاء اجمللــــس طلبــــوا وأةــــاف أن  . “الدوليــــة

يقـــــــوم  بالتشـــــــاور مـــــــع األمـــــــني العـــــــام ملنظمـــــــة الوحـــــــدة األفريقيـــــــة   أن
واســــــــتخدام مســــــــاعيه احلميــــــــدة للمســــــــاعدة علــــــــى التطــــــــورات  مبتابعــــــــة
احلــوار املسـتمر مــن أجـل التوصــل إىل حـل ســلمي للمنا عـة بــني  تشـايع

البلـــدين علـــى شـــبه اجلزيـــرة  وإطـــال  أعضـــاء جملـــس األمـــن علـــى النحـــو 
 . املالئم

قــدمت نيارييـا إىل احملكمــة  4111ديسـما /كـانون األول  43ويف 
كمة بالنظر يف القضية  وةد بع  الدفو  االبتدائية ةد اىتصاص احمل

 . مقبولية ادعاءات الكامريون

 11لحالة ا

أدر    4111أبريــــل /نيســــان 41املعقــــودة يف   3313يف اجللســــة 
ــــــــون  ــــــــد املعن ــــــــه البن ــــــــس يف جــــــــدول أعمال  1ع يف االتفــــــــاق املوقـ ـــــــ”اجملل

بني حكوم  تشاد واجلما ريية العربية الليبية بشأن  4111أبريل /نيسان
 3ليـــة لتنفيـــمل حكـــم حمكمـــة العـــدل الدوليـــة الصـــادر بتـــاري  رق العمالطحـــ

ويتصـــل  ــملا احلكـــم بتعيــني احلـــدود بــني تشـــاد . “4111فاايــر /شــباط
ونـــــص االتفـــــاق الالحـــــق بـــــني  .14واجلما رييـــــة العربيـــــة الليبيـــــة ومســـــار ا

  12احلكــــومتني علــــى انســــحاب اإلدارة والقــــوات الليبيــــة مــــن قطــــا  أو و
ــــــى تواجــــــد مــــــراقبني  تــــــابعني ل مــــــم املتحــــــدة للتأكــــــد مــــــن وكــــــملل  عل

 .االنسحاب الفعلي

 1املعقــــــودة يف  3313يف جلســـــته   الحقــــــا  واختـــــمل جملــــــس األمـــــن 
فريـق  بـهلـس اجملأنشـأ   الـملي (4111) 141  القـرار 4111مـايو /أيار

________ 
11 S/1994/472املرفق  . 
11 S/1994/519. 
14 Territorial dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, 

I.C.J. Reports 1994, p. 6.. 
الـــــــــــواردة مـــــــــــن  ثـــــــــــل اجلما رييـــــــــــة العربيـــــــــــة  S/1994/402انظـــــــــــر الرســـــــــــالتني  12
 مـنيالواردة من  ثل تشـاد  اللتـني أحـاال  مـا نـص االتفـاق إىل األ S/1994/424 و الليبية 
 .العام



 119  العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى –الفصل السادس 

 

املعـروف فيمـا بعـد باةـه املختصـر )مراقبـي األمـم املتحـدة يف قطـا  أو و 
ــــه    وحــــد  (UNASOGباإلنكليزيــــة  عــــن  و لــــ  بعــــد أن أعــــربد واليت

مســاعدة الطــرفني يف تطبيــق القــرار الصــادر عــن حمكمــة ”تصــميمه علــى 

العدل الدولية بشأن اخلالف اإلقليمي بينهما  وعلى اإلسهام بـملل  يف 
مــــع مبــــاد  ميثــــاق األمــــم  شــــيا  اتشــــايع العالقــــات الســــلمية بينهمــــا  مت

 .“املتحدة ومقاصدس
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 الجزء الخامس

 العالقات مع األمانة العامة

 مالحظة

 ات الطــــابع اإلداري  بالوظــــائف عـــدا الوظــــائف ــــملا اجلـــزء  يتعلـــق
مــن امليثــاق  11املوكلــة إىل األمــني العــام مــن جملــس األمــن مبوجــب املــادة 

ألمــني العـام مبوجـب املــادة الـ  يتمتـع  ـا اوبسـلطة املبــادرة ( الفـر  ألـف)
 .13(الفر  باء) 11

 11املادة 

يف كل اجتماعات اجلمعية  11يتوىل األمني العام أعماله بصفته  ملس
األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي  وجملس الوصاية   وجملس العامة

 . ويقوم بالوظائف األىر  ال  تكلها إليه  ملس الفرو 

 11املادة 

ـل مني العام أن ينب   ا قـد هتـدد ه جملس األمـن إىل أيـة مسـألة يـر  أهن 
 .نيالدولي لم واألمنحفس الس  

 الوظائف عدا الوظائف ذات الطابع اإلداري - ألف 
 األمن الموكلة إلى األمين العام من مجلس

 األمـــني العـــام أو   طلـــب جملـــس األمـــن إىلاملستعرةـــةىـــالل الفـــرتة 
يتصـل  اإلجـراءات  ال سـيما فيمـا أ ن له باالةـطال  بنطـاق واسـع مـن

واتسع نطاق مهامه  .بتسوية املنا عات بالوسائل السلمية وحفس السالم
توســـــــيع نطـــــــاق  مرارمـــــــع اســـــــتيف  لـــــــ  الصـــــــدد ىـــــــالل تلـــــــ  الفـــــــرتة 

 وإةـــافة إىل االةـــطال  مبســـاولياته يف. جملـــس األمـــن وتنويعهـــا أنشـــطة
املهــــــــــــــــــــام )جمـــــــــــــــــــال تســــــــــــــــــــوية املنا عـــــــــــــــــــات بالوســــــــــــــــــــائل الســـــــــــــــــــلمية 

 إىل ت  أســــند(املهــــام األمنيــــة)وحفــــس الســــالم  (الدبلوماســــية/السياســــية
األمــــــني العــــــام مهمــــــة إنشــــــاء حمــــــاكم جنائيــــــة دوليــــــة باعتبار ــــــا  يئــــــات 

ــــــة ــــــمل نظــــــم اجلــــــزاءات   جمللــــــس األمــــــنتابعــــــة  فرعي املهــــــام )ومهمــــــة تنفي
وال يحـــدعى التوةـــيح    ـــي ل ـــرسأدنـــاس  املوصـــوفةواملمارســـة  (.القانونيـــة

 .11شاملة اأهن  

________ 
اجتماعــــات جملــــس يتعلــــق ب األمــــني العــــام فيمــــاوســــلطات  وظــــائف يــــرد تبيــــان 13
مـــن النظـــام الـــداىلي املاقـــت  21إىل  24   يف املـــواد11مبوجـــب املـــادة  املنوطـــة بـــهاألمــن  
 .الفصل األول  اجلزء الرابع انظر أيضا  : للمالس
مــن امليثــاق علــى أن األمــني العــام  ــو املوظــف اإلداري األكــا  11تــنص املــادة  11
 .يف اهليئة
هـام مبجملـس األمـن  عهـد فيهـاة وأمثلـة أىـر  لالطال  على تفاصيل  ملس األمثل 11

 .إىل األمني العام  انظر دراسات احلاالت اإلفرادية يف الفصل الثامن

 التدابير المتخذة للتأكد من الحقائق
لـــب إىل األمــني العــام أن ُيقــق يف وقـــائع  عــدد مــن احلــاالت  طح يف
 : ل  الصددأحيدت جهودس يف  الة بعينها أوتتعلق ظ
 لب إىلفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية البوسنة واهلرس   طح ف (أ)

قوة األمم املتحدة  كانتاألمني العام التحقيق يف عدد من احلواد  ال   
 ؛ 11أو ال  ارتكبت يف أراةي البوسنة واهلرس /و ةالعة فيها للحماية
عــــي يتعلــــق بالصــــحراء ال ربيــــة  دح  وفيمــــا  ــــص احلالــــة فيمــــا (ب)

ـــة حـــل [ جهـــودس]تكثيـــف ”األمـــني العـــام إىل  [ بعـــ ]مـــع الطـــرفني ب ي
  وال ســيما تلــ  املســائل املتعلقــة بتفســري وتطبيــق ... [قــةاملعل  ]املســائل 

القيام باألعمال التحضريية الال مة لتنظيم ”وإىل  “معايري أ لية الناىبني
مـع الطـرفني  لملل  وإىل التشاور تبعا  ...  االستفتاء اخلاص بتقرير املصري

ويف رســالة  11“... بقصـد البـدء يف تســايل النـاىبني علـى وجــه السـرعة
  11موج هــــة إىل األمـــني العــــام 4113ديســـما  /كــــانون األول  1مارىـــة 

كضـامن ”د اجمللس مـن جديـد الـدور الـملي يضـطلع بـه األمـني العـام أك  
 ؛“... ملوةوعية ونزا ة االستفتاء

 لة بنـاغورين كارابـاخ  طلـب اجمللـسوفيما يتعلق باحلالة املتص ( )
إىل األمني العام أن يقوم  بالتشـاور مـع مـامتر األمـن والتعـاون يف أوروبـا  

 ؛11احلالة الفعلية[ إ اء... ] بالتأكد من الوقائع  حسب االقتضاء 
  طلـب اجمللـس إىل يـةمهوريـة اليمناجلوفيما يتعلق باحلالة يف  (د)

احلقـــائق إىل املنطقـــة يف أقـــرب وقـــت  إيفـــاد بعثـــة لتقصـــي”األمـــني العـــام 
ــــا   ــــع   كــــن عملي ــــني مجي ــــيم اإلمكانيــــات لتاــــدد احلــــوار ب مــــن أجــــل تقي

األطـــراف املعنيـــة ولبـــملل مزيـــد مـــن اجلهـــود مـــن جـــانبهم حلـــل اخلالفـــات 
 ؛411“بينهم
وفيمـــــا يتصـــــل باحلالـــــة املتعلقـــــة بروانـــــدا  طلـــــب اجمللـــــس إىل  ( ـ)

حمايدة لبحث و ليل املعلومـات جلنة ىااء ...  ينش  أن”األمني العام 
دم إىل األمـــني ـة أن تقـــــــ  ب ي... (4111) 131رار ــــال  بالقـاملقدمــة عمـــ

 صل عليه من نتائ  بشـأن األدلـة علـى اقـرتاف االنتهاكـات  ام ماـــــــــــالع
________ 

 4113 ينــاير/كــانون الثــاين  1رئــيس جملــس األمــن بتــاري   الصــادرة عــنالبيانــات  11
(S/25079 ) 4113مـــارس /آ ار 41و (S/25426 ) 4113أكتـــوبر /تشـــرين األول 21و 
(S/26661 )4113نـــوفما /تشـــرين الثـــاين 1 و (S/26717 ) 4111أبريـــل /نيســـان 41و 
(S/PRST/1995/19.) 

 .4113 مارس/آ ار 2املارخ ( 4113) 111لقرار ا 11
11 S/26848. 
 4113أبريــــــــل /نيســــــــان 1البيــــــــان الصــــــــادر عــــــــن رئــــــــيس جملــــــــس األمــــــــن يف  11

(S/25539). 
 .4111يونيه /حزيران 4املارخ ( 4111) 121القرار  411



 111  العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى –الفصل السادس 

 

اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل يف إقلــيم روانــدا  مبــا يف  لــ  األدلــة 
وفيمـــا يتصـــل بـــنفس  .414“مـــال إبـــادة األجنـــاسعلـــى إمكانيـــة وقـــو  أع

أن يقــــــــوم  علــــــــى ســــــــبيل ”البنــــــــد  طلــــــــب اجمللــــــــس إىل األمــــــــني العــــــــام 
 مجع” للقيام جبملة أمور منها “االستعاال  بإنشاء جلنة دولية للتحقيق

األسلحة واألعتـدة  توريد املعلومات والتحقيق يف التقارير املتعلقة ببيع أو
ـــــوات حكومـــــة ر  البحـــــريات  منطقـــــة يف وانـــــدا الســـــابقة ات الصـــــلة إىل ق

ـــــاألم لقــــرارات جملــــس الكــــا    ــــا يشــــكل انتهاكــــا   ( 4111) 141 نــــ
 ؛412“(4111) 4144و ( 4111) 111 و

ا  ــص احلالــة يف بورونــدي  طلــب اجمللــس إىل األمــني مــوفي (و)
التحقـق مــن الوقــائع ”العـام أن يقــوم بإنشـاء جلنــة  قيــق دوليـة مــن أجــل 

  4113أكتــوبر /تشــرين األول 24باغتيــال رئــيس بورونــدي يف املتصــلة 
ال  أعقبت  ل   والتوصية باختا  تـدابري  ات طـابع قـانوين ... واململابح

 .413“... إداري سياسي أو أو
 المساعي الحميدة

ميــارس أو يواصــل لــب إىل األمــني العــام يف كثــري مــن األحيــان أن طح 
ل دورس الــــــ  تشــــــك   :املنوطــــــة بــــــه “املســــــاعي احلميــــــدة”  ارســــــة مهمــــــة

ــــــدول  السياســــــي املســــــتقل يف منــــــع الصــــــراعات والوســــــاطة فيهــــــا بــــــني ال
 :يف  ل  الصددأيد دورس    أوداىلها أو

اجلهود الراميـة : أمريكا الوسطى”فيما يتعلق بالبند املعنون ف ( أ )
ــــــــد دعمــــــــه “إىل  قيــــــــق الســــــــلم ــــــــام ”  أعــــــــاد جملــــــــس األمــــــــن تأكي لقي

باســـــــــتخدام مســـــــــاعيه احلميـــــــــدة يف عمليـــــــــة الســـــــــلم يف  العـــــــــام األمـــــــــني
اجمللـــــــس حـــــــد د   4111نـــــــوفما /ويف تشـــــــرين الثـــــــاين .411“الســـــــلفادور

 مـــــالةــطال  بعثــة مراقبـــي األم موعــدا   4111أبريــل /نيســان 31 تــاري 
 ؛املوعد النهائي ل  رم ـــوقد احتح . هاــلفادور بواليتـــدة يف الســـاملتح
  دعـا باجلما رييـة العربيـة الليبيـةوفيما يتصل بـالبنود املتعلقـة  (ب)

على النحو املبـني يف الفقـرة  دورسمواصلة ”جملس األمن األمني العام إىل 
 ؛411“(4112) 134من القرار  1

ـــة يف  ( )    طلـــب اجمللـــس إىل األمـــنيقـــاصوفيمـــا يتصـــل باحلال
ويف  .411“يضــطلع  ـــايواصـــل مهمــة املســـاعي احلميــدة الـــ  ”العــام أن 

________ 
 .4111يوليه /متو  4املارخ ( 4111) 131القرار  414
 .4111سبتما /أيلول 1املارخ ( 4111) 4143لقرار ا 412
 .4111أغسطس /آب 21املارخ ( 4111) 4142القرار  413
( 4113) 111؛ والقــرار 4113مــايو /أيــار 21املــارخ ( 4113) 132القــرار  411
مــــايو /أيــــار 21املــــارخ ( 4111)121ار ؛ والقــــر 4113نــــوفما  /تشــــرين الثــــاين 31املــــارخ 
4111. 
ــــاين 44املــــارخ ( 4113) 113القــــرار  411 ويف القــــرار . 4113نــــوفما /تشــــرين الث
أن يلـتمس تعـاون احلكومـة الليبيـة ”  كان اجمللس قد طلب إىل األمني العـام (4112) 134

ـــ علـــى الطلبـــات الـــ  وجههـــا إىل الســـلطات الليبيـــة كـــل مـــن فرنســـا  “اللتقـــدا رد كامـــل فع 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة من أجـل تسـليم إر ـابيني مشـتبه يف ةـلوعهم يف حـادري 

 .تفاري طائرتني

يبــدأ يف إجــراء  أن”  طلــب اجمللــس إىل األمــني العــام 4111يوليــه /متــو 
الضــامنتني  ومــع الــزعيمني  مشــاورات مــع أعضــاء اجمللــس  ومــع الــدولتني

ن وسـائل أيف قاص   دف االةطال  بتفكري أساسي بعيـد املـد  بشـ
 ؛411“تناول مشكلة قاص على حنو مثمر

 4111أبريــل /نيســان 21ابقتني مــارىتني يف رسـالتني متطــو  (د)
  411ونيارييــــا هتني مــــن رئــــيس جملــــس األمــــن إىل  ثلــــي الكــــامريونمــــوج  

بالتشــاور مــع منظمــة  طلــب أعضــاء اجمللــس إىل األمــني العــام أن يعمــد 
ـــة  ـــدة  إىل متابعـــة التطـــورات” الوحـــدة األفريقي واســـتخدام مســـاعيه احلمي

امـي إىل التوصـل إىل حـل سـلمي للمساعدة يف تشايع احلوار اجلاري الر 
الكامريون ونيارييا على شبه جزيرة بكاسي  وإبقـاء أعضـاء  بني “للنزا 

 .املالئم اجمللس على علم على النحو

 الجهود المشتركة لتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية
لـب إىل األمــني   طح املستعرةــةيف العديـد مــن احلـاالت ىــالل الفـرتة 

دبلوماســـــية إىل جانــــــب الرتتيبـــــات اإلقليميــــــة العـــــام أن يضـــــطلع جبهــــــود 
 :411ةجهات فاعلة أىر  ب رس  قيق تسوية سياسي أو

فيما يتصل باحلالة يف ليايا  طلب اجمللس إىل األمني العام ف (أ)
أن يقــوم  بالتشــاور مــع اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  بــالنظر 

عــن التزامهــا بتنفيــمل  يف إمكانيــة عقــد اجتمــا  ل طــراف كــي تعلــن جمــددا  
 ؛441اتفاق ياموسوكرو الرابع

وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف جورجيــا  أعــرب اجمللــس عــن تأييــدس  (ب)
وتشــايعه جلهــود األمــني العــام الراميــة إىل  قيــق تســوية سياســية شــاملة 
للنزا   مبا يف  ل  بشأن املركز السياسي ألصا يا  يف ظـل االحـرتام التـام 

رجيــا وســالمتها اإلقليميــة  مبســاعدة اال ــاد الروســي لســيادة مجهوريــة جو 
لتل     وبدعم من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا   قيقا  بوصفه ميسرا  

 ؛؛444ال اية

وفيما يتعلق باحلالة يف  اي   أرىن جملس األمن على جهود  ( )
املمثــل اخلــاص ل مــني العــام لشــاون  ــاي  وجهــود األمــني العــام ملنظمــة 
. الــدول األمريكيــة الراميــة إىل إرســاء حــوار سياســي مــع األطــراف اهلايتيــة

                                                                                                 
 .4113يونيه /حزيران 44املارخ ( 4113) 131القرار  411
 .4111يوليه /متو  21املارخ ( 4111) 131القرار  411
411 S/1994/519. 
ظـاالت التعـاون بـني  انظر الفصل الثـاين عشـر لالطـال  علـى قائمـة أكثـر مشـوال   411

األمم املتحدة والرتتيبات اإلقليمية ب رس  قيق تسوية سلمية لنـزا  مـا والـدور الـملي اةـطلع 
 .به األمني العام يف تل  احلاالت

 .4113مارس /آ ار 21املارخ ( 4113) 143القرار  441
( 4113) 111 ؛ و4113يوليه /متو  1املارخ ( 4113) 111 اتانظر القرار  444
أكتـــــوبر /تشـــــرين األول 41املـــــارخ ( 4113) 111؛ و 4113أغســـــطس /آب 21املـــــارخ 
 .4111مايو  /أيار 42املارخ ( 4111) 113؛ و 4113
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ــع  مبوجــب الفصــل الســابع للميثــاق   ومتصــرفا     أمــورد اجمللــس إىل مجلــة م 
يتخــمل األمـــني العـــام التـــدابري أن بطلــب اجلمعيـــة العامـــة ه يرحـــب أن ـــمنهــا 

ـــدول  الال مـــة للمســـاعدة يف إ ـــاد حـــل ل  مـــة  بالتعـــاون مـــع منظمـــة ال
األمريكيـــة  وطلـــب إىل األمـــني العـــام تقـــدا تقريـــر إىل جملـــس األمـــن عـــن 

 ــص اجلهــود الــ  بــملهلا باالشــرتاك مــع األمــني العــام  التقــدم احملــر  فيمــا
مـــة الـــدول األمريكيـــة ب ـــرس التوصـــل إىل تســـوية سياســـية ل  مـــة يف ملنظ
 ؛442 اي 
 وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال  حث جملس األمـن األمـني (د)

والوطنيــة  العــام علــى مضــاعفة جهــودس علــى املســتويات احملليــة واإلقليميــة
وطلـــب إىل مجيـــع  ملواصـــلة عمليـــة املصـــاحلة الوطنيـــة والتســـوية السياســـية؛

دول األعضــاء القيــام  بكــل الطــرق املمكنــة  مبســاعدة األمــني العــام يف الــ
يبملله من جهود  بالتعاون مع املنظمـات اإلقليميـة  لتحقيـق املصـاحلة  ما

بــــني األطــــراف وإعــــادة بنــــاء املاسســــات السياســــية يف الصــــومال؛ ودعــــا 
ة واملنظمــات اإلقليميــة املعنيــ األمــني العــام إىل التشــاور مــع بلــدان املنطقــة

 ؛443بل  يادة تعزيز عملية املصاحلةحول سح 
 وفيما يتعلق باحلالة يف أن وال  أرىن جملس األمن على جهود ( ـ)

املراقبـــة  األمـــني العـــام و ثلـــه اخلـــاص واجلهـــود الـــ  تبـــملهلا الـــدول الـــثال 
الـدول اجملـاورة  لعملية السالم األن ولية  ومنظمة الوحدة األفريقية وبعـ 

جهود ـا  ـدف إ ـاد حـل  مبيا  وشاعها علـى مواصـلةهلا  وال سيما  ا
ـــ لم مبكــر ل  مــة األن وليــة مــن ىـــالل مفاوةــات يف إطــار اتفاقــات الس 

 .441وقرارات جملس األمن  ات الصلة

 حفظ السالم وتنفيذ اتفاقات السالم
بدور رائد يف إيفاد وتوجيه  بأن يضطلعأيضا   ألمني العامعحهد إىل ا

وأ ن اجمللـــس  .441ا اجمللـــس ـــعـــدد مـــن بعثـــات حفـــس الســـالم الـــ  أ ن 
العديـد منهـا  وكان  441املستعرةةالرن  عشرة بعثة جديدة ىالل الفرتة 

________ 
 .4113يونيه /حزيران 41املارخ ( 4113) 112رار الق 442
 .4113سبتما /أيلول 22املارخ ( 4113) 111القرار  443
ــــــــار 34املــــــــارخ ( 4111) 122 اتانظــــــــر القــــــــرار  441  132 و؛ 4111مــــــــايو /أي

تشــــــــــرين  21املــــــــــارخ ( 4111) 112و ؛ 4111يونيـــــــــه /حزيــــــــــران 31املـــــــــارخ ( 4111)
 .4111ديسما /كانون األول  1املارخ ( 4111) 111 و؛ 4111أكتوبر /األول

 .سـل اخلامـر الفصــملس القرارات  انظــن  ــل عــد من التفاصيــلالطال  على مزي 441
عمليـة األمـم املتحـدة يف  :مبقـررات جمللـس األمـن  قـام األمـني العـام بإيفـاد عمـال   441
لتهيئـة بيئـة آمنـة للمسـاعدة اإلنسـانية يف ( عملية األمم املتحدة الثانية يف الصـومال)الصومال 

 أوغنـــدا وروانـــدا لرصـــد احلـــدود بـــني أوغنـــدا وبعثـــة مـــراق  األمـــم املتحـــدة يف أحنـــاء الصـــومال؛
ا ـا؛ وبعثـة مـراق  األمـم املتحـدة يف ورواندا والتحقق من عدم تقدا أيـة مسـاعدة عسـكرية ع  

جورجيا للتحقق من امتثال اتفاق وقـف إطـالق النـار املـام بـني جورجيـا والسـلطات األصا يـة 
للتعــاون مــع فريــق الرصــد التــابع للاماعــة وبعثــة مــراق  األمــم املتحــدة يف ليايــا  يف جورجيــا؛

االقتصادية لدول غرب أفريقيـا علـى تنفيـمل اتفـاق السـالم  ورصـد امتثـال اتفـاق وقـف إطـالق 
ــــات والتحقــــق منهــــا  واملســــاعدة يف جمــــال تســــريح املقــــاتلني  ودعــــم  ــــة االنتخاب النــــار  ومراقب

ة األمـم املتحـدة يف  ـاي  املساعدة اإلنسـانية  والتحقيـق يف انتهاكـات حقـوق اإلنسـان؛ وبعثـ
وبعثــة األمــم  ؛4113يوليــه /متــو  3املــارخ   للمســاعدة يف تنفيــمل أحكــام اتفــاق جزيــرة غفرنــر 

ـــة  عمليـــات متعـــددة األوجـــه  تضـــم عناصـــر سياســـية وإنســـانية واجتماعي
 ميـــع املقـــاتلني  ســـندت إليهـــا مهمـــة املســـاعدة علـــىوقـــد أح . واقتصـــادية

وتسرُيهم  وتدمري األسلحة  وتنسيق املساعدة اإلنسانية  ورصد حقوق 
وتـــــوىل األمـــــني العـــــام مســـــاولية اإلدارة . اإلنســـــان  وتنظـــــيم االنتخابـــــات

إنشـــاء ا ونشـــر ا  التنفيمليـــة لعمليـــات حفـــس الســـالم  ـــملس وقيادهتـــا  أي
 .وانسحا ا وتنفيمل والياهتا

 111 إنشاء محاكم دولية

ىــالل الفــرتة املستعرةــة  طلــب جملــس األمــن إىل األمــني العـــام أن 
 .يتخمل إجراءات معينة تتصل بإنشاء حماكم دولية

مبوجــــب الفصــــل الســــابع مــــن امليثــــاق  متصــــرفا   فقــــد اختــــمل اجمللــــس 
ــــــــــــار 21املــــــــــــارخ ( 4113) 121 القــــــــــــرار والقــــــــــــرار  4113مــــــــــــايو /أي
للـــملين أنشـــأ   ا4111نـــوفما /تشـــرين الثـــاين 1املـــارخ ( 4111) 111

احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســاولني عــن  مــا  علــى التــوايل  
 إقلـــيم االنتهاكـــات اجلســـيمة للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل الـــ  ارتكبـــت يف

 األشـــــخاص احملكمـــــة اجلنائيـــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة  و يوغوســـــالفيا الســـــابقة
كــــات مــــن االنتها  املســــاولني عــــن أعمــــال اإلبــــادة اجلماعيــــة وغــــري  لــــ 
واملــــواطنني  روانـــدا اجلســـيمة للقـــانون اإلنســـاين الــــدويل املرتكبـــة يف إقلـــيم

من االنتهاكات  وغري ا الروانديني املساولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية
ينــــاير /كــــانون الثــــاين 4اجملــــاورة بــــني  املمارلــــة املرتكبــــة يف أراةــــي الــــدول

 .4111ديسما /كانون األول  34 و
  كــان جملــس األمــن دوليــة ليوغوســالفيا الســابقةاحملكمــة الويف حالــة 

فااير /شباط 22املارخ ( 4113) 111قد قرر يف وقت سابق  بالقرار 
األشـخاص املسـاولني أجـل مقاةـاة  مـن”  إنشاء حمكمـة دوليـة 4113

عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل ال  ارتكبت يف إقليم 
وكــان قــد طلــب إىل األمــني  441“4114منــمل عــام  يوغوســالفيا الســابقة

                                                                                                 
عــت عليــه املتحــدة لتقــدا املســاعدة إىل روانــدا للمســاعدة علــى تنفيــمل اتفــاق الســالم الــملي وق  

لقطـــا  أو و ؛ وفريـــق مـــراق  األمـــم املتحـــدة 4113أغســـطس /آب 1األطـــراف الروانديـــة يف 
لالتفــاق القاةــي بتنفيــمل مقــرر  لرصــد انســحاب اإلدارة والقــوات الليبيــة مــن قطــا  أو و وفقــا  

حملكمة العدل الدولية؛ وبعثة مراق  األمم املتحدة يف طاجيكستان لرصد اتفاق وقف إطالق 
تحـدة وبعثـة األمـم امل النار املـام بـني حكومـة يف طاجيكسـتان واملعارةـة الطاجيكيـة املتحـدة؛

ملســاعدة حكومــة أن ــوال ( للتحقــق يف أن ــوال( الثالثــة)بعثــة األمــم املتحــدة )للتحقــق يف أن ــوال 
الســـالم و قيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة علـــى  إعـــادةواال ـــاد الـــوط  لالســـتقالل التـــام ألن ـــوال يف 
تيـا وعمليـة األمـم املتحـدة السـتعادة الثقـة يف كروا أساس اتفاقات السـالم وبروتوكـول لوسـاكا؛

إل ا  املهام املتوىاة يف اتفاق وقف إطالق النار  وتيسري تنفيمل االتفـاق االقتصـادي  ورصـد 
انتقال املعدات العسكرية واألفراد عا حدود دولية حمددة  وتيسري املساعدة اإلنسـانية ورصـد 
  ريد منطقة حمددة مـن السـال ؛ وقـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي ب ـرس رصـد احلـدود
يف مقــدونيا؛ وبعثــة األمــم املتحـــدة يف البوســنة واهلرســ  ب ــرس إ ـــا  املهــام املبينــة يف اتفـــاق 

 .السالم
 .هلملس املسألة  انظر الفصل اخلامس لالطال  على تناول أكثر تعمقا   441
 .4  الفقرة (4113) 111القرار  441
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[  لــــ ]عــــن كافــــة جوانــــب  تقريــــرا  ”م إىل جملــــس األمــــن العــــام أن يقــــد  
 علـــــى أن يتضـــــمن مقرتحـــــات حمـــــددة  وىيـــــارات حيثمـــــا... املوةـــــو   

الفقـرة  يقتضي األمر  بشـأن أ ـع وأسـر  الوسـائل لتنفيـمل املقـرر الـوارد يف
الصـدد مـن  [ لـ ]احـات املقدمـة يف يف االعتبـار االقرت    آىملا  ]...[ 4

م األمني العام الطلب  قد   واستاابة لملل  .441“جانب الدول األعضاء
 2األمـني العـام مقـد م عمـال  بـالفقرة  تقريـر مـن”بعنـوان  إىل اجمللس تقريرا  

و و التقرير الملي بني  مجلة   421“(4113) 111من قرار جملس األمن 
 للمحكمة  واىتصاص احملكمة  ومقرتحـات القانوين أمور منها األساس

النظــــام  كمرفــــق لــــه  مشــــرو   أيضــــا   وتضــــمن التقريــــر. احملكمــــة لتنظــــيم
الـــــملي أنشـــــأ  (4113) 121وبـــــالقرار . األساســـــي للمحكمـــــة الدوليـــــة

طلبــه  إىل األمـــني  مــا مــن مجلــة أيضــا   احملكمــة  طلــبرةيــا   اجمللــس بــه
 اقرتاحـات عند انتخا م  أية يقدم إىل قضاة احملكمة الدولية ”العام أن 

املنصــــوص  بقواعــــد اإلجــــراءات واإلربــــات يتعلــــق واردة مــــن الــــدول فيمــــا
  424“الدوليـــــة مـــــن النظـــــام األساســـــي للمحكمـــــة 41عليهـــــا يف املـــــادة 

وجـــه االســـتعاال  وأن  نفـــمل  ــملا القـــرار علـــىيح ” وطلــب إليـــه كـــملل  أن
م احملكمــة عمليــة تكفــل قيــا اخلصــوص  باختــا  ترتيبــات يقــوم  علــى وجــه

 كن  وأن يقـدم تقـارير دوريـة عـن  لـ   بأعماهلا بالفعل يف أقرب وقت
 .422“إىل اجمللس

وفيمــــا  ــــص إنشــــاء احملكمــــة الدوليــــة لروانــــدا  قــــرر جملــــس األمــــن  
  بعــــــــــد أن تلقــــــــــى طلــــــــــب حكومــــــــــة روانــــــــــدا (4111) 111بــــــــــالقرار 

(S/1994/1115)  ” إنشــــاء حمكمــــة دوليــــة ل ـــــرس واحــــد  ــــو حماكمـــــة
املســـــاولني عـــــن أعمـــــال إبـــــادة األجنـــــاس وغـــــري  لـــــ  مـــــن  األشـــــخاص

االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني 
الروانـــديني املســـاولني عـــن ارتكـــاب أعمـــال إبـــادة األجنـــاس وغري ـــا مـــن 
  4االنتهاكــات املمارلــة املرتكبــة يف أراةــي الــدول اجملــاورة  يف الفــرتة بــني 

  4111ديســـــــما /كـــــــانون األول  34و  4111ينـــــــاير /اينكـــــــانون الثـــــــ
للمحكمــة الدوليــة ]هلــملس ال ايــة  يقــرر اعتمــاد النظــام األساســي  و قيقــا  
ـــأيضـــا   وطلـــب اجمللـــس. “[لروانـــدا مل علـــى وجـــه إىل األمـــني العـــام أن ينف 

االستعاال  ملا القرار وأن يضع علـى وجـه اخلصـوص الرتتيبـات العمليـة 
   مبا يف  ل  تقدااال  فع   احملكمة الدولية مهامها أداء  الال مة لكي تادي 

تمـل أن  توصيات إىل اجمللس يف أقرب وقت  كن بشأن األماكن ال  ُيح
 علـى تنفيـمل القـرار لع اجمللـس بصـورة دوريـةواط   .423للمحكمة تكون مقرا  

املرحلـي عـن  الشـفوية والتقريـر بوسائل منهـا اإلحاطـات( 4111) 111
فااير /شباط 43ويف  .421املتحدة لتقدا املساعدة إىل رواندا بعثة األمم
اســتاابة لــملل  الطلــب  العــام تقريــرس الرةــي األول م األمــني  قــد  4111

________ 
 .2املرجع نفسه  الفقرة  441
421 S/25704  وAdd.1. 
 .3  الفقرة (4113) 121القرار  424
 .1املرجع نفسه  الفقرة  422
 .4111نوفما /تشرين الثاين 1املارخ ( 4111) 111القرار  423
421 S/1995/107 22-41  الفقرات. 

منها األساس القانوين إلنشاء  املقدم من اجمللس  أبلا فيه عن مجلة أمور
م توصـــية مـــن وتنظيمهـــا و يكلهـــا  وقـــد   احملكمـــة  واىتصـــاص احملكمـــة 

 .421قر احملكمةأجل م
وفيمـــــــا  ـــــــص انتخـــــــاب قضـــــــاة احملكمتـــــــني  فـــــــإن الـــــــدور املنـــــــوط 

العـــــــــــــــــام منصـــــــــــــــــوص عليـــــــــــــــــه يف النظـــــــــــــــــامني األساســـــــــــــــــني  بـــــــــــــــــاألمني
ـــــــــــب اجمللـــــــــــس للمحكمتـــــــــــني  وفيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق . املعتمـــــــــــدين مـــــــــــن جان

مــن ( أ) 2الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة  تــنص الفقــرة الفرعيــة  باحملكمــة
العــــــام الــــــدول األعضــــــاء يف األمــــــم يــــــدعو األمــــــني علــــــى أن  43املــــــادة 
مراقبــة دائمــة يف مقــر  والــدول غــري األعضــاء الــ   ــتفس ببعثــات املتحــدة

. األمـــــــم املتحـــــــدة إىل تســـــــمية مرشـــــــحني للتعيـــــــني كقضـــــــاة يف احملكمـــــــة
العــام الرتشـــيحات  يرســل األمـــنيعلـــى أن (  ) 2الفقـــرة الفرعيــة  وتــنص

ـــه إىل جملـــس األمـــن ـــرد إلي ـــ  ت  21  املعقـــودة يف 3211 ويف اجللســـة. ال
لتلـــــــ  املـــــــادة  بـــــــالقرار وفقـــــــا   وةـــــــع اجمللـــــــس  4113أغســـــــطس /آب
مــــــــــن  انطالقــــــــــا  مرشــــــــــحا   الرة وعشــــــــــرينــــــــــــمة بثــــــــــــ  قائ(4113) 111

 21ومبـــــــــملكرة مارىـــــــــة  .421الرتشــــــــيحات الـــــــــ  تلقا ــــــــا األمـــــــــني العــــــــام
العـام قائمـة املرشـحني إىل اجلمعيـة    أحال األمـني4113أغسطس /آب
 .421العامة

ما  ص احملكمة الدولية لرواندا  فإن الدور املنوط باألمني العام  وفي
مــــن نظامهــــا  42عليــــه  علــــى نفــــس املنــــوال  يف املــــادة  كــــان منصوصــــا  

يـــدعو األمـــني علـــى أن ( أ) 3األساســـي  الـــ  تـــنص يف الفقـــرة الفرعيـــة 
العام الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األعضاء ال   تفس 

مراقبة دائمة يف مقـر األمـم املتحـدة إىل تسـمية مرشـحني للتعيـني ببعثات 
يرسـل األمـني على أن (  ) 2وتنص الفقرة الفرعية . كقضاة يف احملكمة

  3121ويف اجللســة . العــام الرتشــيحات الــ  تــرد إليــه إىل جملــس األمــن
لتلـ  املـادة  وفقـا     وةـع اجمللـس 4111أبريـل /نيسان 21املعقودة يف 
مـــــــن  انطالقـــــــا  مرشـــــــحا     قائمـــــــة بـــــــار  عشـــــــر(4111) 111 بـــــــالقرار
 2ة ـــــــــــومبـــــــملكرة مارى .421امـــــــــــي تلقا ـــــــا األمـــــــني العـيحات التـــــــــــــــــــالرتش
ــــأي   أحـــال األمـــني العـــام قائمـــة املرشـــحني إىل اجلمعيـــة 4111مـــايو /ارـــــ

 .421العامة
 تنفيذ نظم الجزاءات

عـة نظـم للاـزاءات  ىالل الفـرتة املستعرةـة  أنشـأ جملـس األمـن أرب
وإةـافة . 431وبملل  بلا جممـو  عـدد جلـان اجلـزاءات القائمـة تسـع جلـان

إىل تقـــدا كـــل املســـاعدة الال مـــة للاـــان اجلـــزاءات املنشـــأة لرصـــد تنفيـــمل 
________ 

421 S/1995/134. 
 .يف القسم دال من اجلزء األول من  ملا الفصل 4انظر احلالة  421
421 A/47/1005. 
 .دال من اجلزء األول من  ملا الفصليف القسم  2انظر احلالة  421
421 A/49/893. 
اال ـــاد الـــوط  لالســـتقالل التـــام ظـــم جـــزاءات جديـــدة علـــى  ـــاي   و رةـــت نح فح  431
 .ولالطال  على مزيد من التفاصيل  انظر الفصل اخلامس.   ورواندا  ولياياألن وال
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إىل األمني العام أن يدعم من داىل أحد األقاليم أيضا   اجلزاءات  طحلب
يتشــــاور مــــع  ؛ وأن434تنفيــــمل حظــــر علــــى األســــلحة  يف حالــــة الصــــومال

بلــدان إحــد  املنــاطق اإلقليميــة ومنظمــات إقليميــة أىــر  بشــأن التنفيــمل 
؛ وأن يكفــل إتاحــة 432يتعلــق بروانــدا العملــي حلظــر علــى األســلحة  فيمــا

كـــل املعلومـــات املتعلقـــة ظظـــر األســـلحة للمالـــس ونشـــر ا علـــى نطـــاق 
 .433يتصل بليايا أوسع حسب االقتضاء  فيما

 ه األمين العام ج  المسائل التي و - باء 
 إليها انتباه مجلس األمن

 مالحظة
  11ىــــالل الفــــرتة املستعرةــــة  مل يستشــــهد األمــــني العــــام باملــــادة 

ـــغـــري أن ـــ. ةـــمنا   ســـواء صـــراحة أو ـــاس ه  يف عـــدد مـــن احلـــاالت  وج  ه انتب
جملــس األمــن إىل احلــاالت الــ  كانــت مدرجــة بالفعــل يف جــدول أعمــال 

وتتطلـــــب مـــــن اجمللـــــس أن ينظـــــر يف اختـــــا  اجمللـــــس وآىـــــملة يف التـــــد ور 
إةـــافة إىل  لـــ   مـــارس األمـــني العـــام . 431اإلجـــراءات املناســـبة بشـــأهنا

إىل إيفـــاد مـــثال   مببادرتـــه 11لـــة لـــه مبوجـــب املـــادة احلقـــوق الضـــمنية املخو  
 -بعثــات للمســاعي احلميــدة فيمــا  ــص بورونــدي  وجورجيــا  وروانــدا 

مــع ”بورونــدي  الحــس جملــس األمــن ويف حالــة . 431أوغنــدا  وســرياليون
________ 

 بشـــــــــأن احلالـــــــــة يف 4113مـــــــــارس /آ ار 21املـــــــــارخ ( 4113) 141القـــــــــرار  434
 .الصومال
 4111أبريــــــــل /نيســـــــان 31البيـــــــان الصـــــــادر عـــــــن رئــــــــيس جملـــــــس األمـــــــن يف  432

(S/PRST/1994/21 )برواندا بشأن احلالة املتعلقة. 
ـــــــــس األمـــــــــن يف  433 ـــــــــيس جمل ـــــــــه /متـــــــــو  43البيـــــــــان الصـــــــــادر عـــــــــن رئ  4111يولي

(S/PRST/1994/33 )بشأن احلالة يف ليايا. 
حلالة يف البوسنة واهلرس   طلب األمني من مث  على سبيل املثال  فيما يتصل با 431

  (S/25519)هــة إىل رئــيس جملــس األمــن موج   4113أبريــل /نيســان 2العــام  برســالة مارىــة 
احلالــة الــ  تثــري بــالا ”يف  “يرونــه مــن إجــراء مســاند اختــا  مــا”إىل أعضــاء اجمللــس النظــر يف 

الســـائدة يف ]صـــل باحلالـــة الـــ  نشـــأت يف سرياينيتشـــا يف شـــرقي البوســـنة؛ وفيمـــا يت “القلـــق
يف كرواتيــا   كـــر األمــني العـــام  يف [ املنــاطق الـــ   ظــى ظمايـــة األمــم املتحـــدة واحملا يــة هلـــا 

  أن التطــــــورات احلاصـــــلة عنــــــد معــــــا (S/26082) 4113يوليــــــه /متـــــو  41رســـــالة مارىــــــة 
يـود النظـر  اجمللس قـد   وأن  “من اجمللس عاجال   ا تماما  ”ماسلينتسا ومطار  ميوني  تستحق 

الــملي تشــكله تلــ  احلالــة واختــا  إجــراء مالئــم يف  لــ  الشــأن؛ وفيمــا يتصــل  “اخلطــر”يف 
ــــل /نيســــان 21باحلالــــة املتعلقــــة بروانــــدا   كــــر األمــــني العــــام  يف رســــالة مارىــــة   4111أبري

(S/1994/518)    عن وقو  مزيد من التد ور يف حالة كي ايل ويف أحنـاء ”قائد القوة أفاد  أن
( 4111) 142  وحــث اجمللــس علــى معــاودة النظــر فيمــا قــررس يف قــرارس “مــن روانــدا أىــر 

وعلى النظر رانية يف ما ية اإلجـراءات الـ  ميكـن أن يتخـمل ا  أو يـأ ن للـدول األعضـاء بـأن 
تتخمل ا  مبـا فيهـا اإلجـراءات املنطويـة علـى اسـتخدام القـوة  مـن أجـل إعـادة القـانون والنظـام 

 .وإهناء اململابح
 1م ــــــــــــــــــــــــه رقـــــــــيف ملحق دةــــــــــم املتحـــــــــات األمـــــــــات  يئــــــــع  ارســــــــمرجيــــــملكر  431

ـــــ  اجمللــــد الس(4111-4111) ـــــامل ارـــــــــــإط ادس  يفــــ ني ـالحيات األمــــــــــــــــص”   أن  11ادة ـــــــ
مل ــــــــــرف لتشــــــــــالتص مــــن أكـــــا لها بقــــدرـــــــــجـــــر  تأوي 11منة يف رو  املــــادة ـــــــــــالعــــام املتض

ـــــــف احلــــــق ـــــــات لتقصــــــــــــادرة إىل إيفــــــاد بعثــــــــــي املبـــ ـــــــان للتحقيــــــــــي احلقــــــائق وجلــــ  وعــــــرس قـــــــ

االرتيــــــــا  االســــــــتاابة الفوريــــــــة الــــــــ  أبــــــــدا ا األمــــــــني العــــــــام إ اء  ــــــــملا 
. 431“...يف بعثــــــــة للنوايــــــــا احلســــــــنة  ىاصــــــــا   بإيفــــــــادس مبعورــــــــا   الوةــــــــع
  كــان األمــني العــام قــد أرســل  (احلالــة يف أصا يــا) ــص جورجيــا  وفيمــا
ــــــة للمســــــاعي احل يف ــــــه  بعث ميــــــدة إىل املنطقــــــة يف فــــــرتة أوىل  مببــــــادرة من

وأ ن اجمللـــــس بعـــــد  لــــــ  ل مـــــني العـــــام بـــــأن يشــــــر  يف . 4112 عـــــام
ــ تنظــيم ب بــاجلهود املســتمرة الــ  يبــملهلا فريــق ملــراق  األمــم املتحــدة  ورح 

ــــــ لم مبشــــــاركة اال ــــــاد األمـــــني العــــــام مــــــن أجــــــل الشــــــرو  يف عمليــــــة للس 
يس احلــــــايل وأيــــــد التعــــــاون املســــــتمر بــــــني األمــــــني العــــــام والــــــرئ الروســــــي 
ـــــ  الصـــــدد ملـــــامتر ـــــا يف  ل وفيمـــــا يتصـــــل . 431األمـــــن والتعـــــاون يف أوروب
ـــــدا ـــــ - لروان بقـــــرار األمـــــني العـــــام إيفـــــاد بعثـــــة ”ب اجمللـــــس أوغنـــــدا  رح 
وفيمــــا يتعلــــق باحلالــــة يف ســــرياليون  . 431“...حســــنة إىل املنطقــــة  نوايــــا

تقـــــديرس لعـــــرس األمـــــني العـــــام بـــــملل مســـــاعيه يف ”أعـــــرب اجمللـــــس عـــــن 
 .431“...ليون سريا

 11الحالة 
ـ”املعنـون  4112يونيه /حزيران 41يف تقريرس املارخ  : لمبرنـام  للس 

ـالدبلوماسية الوقائية وصنع الس   كـان األمـني العـام    411“لملم وحفس الس 
ــــــ الدبلوماســــــية الوقائيـــــة تســــــتلزم معرفـــــة آنيــــــة ودقيقــــــة  د علـــــى أن  قـــــد أك 
ه يلـــزم اللاـــوء علـــى حنـــو متزايـــد إىل تقصـــي وكـــان قـــد قـــال إن ـــ. باحلقـــائق

                                                                                                 
ـــــــــــــــــــاملس ـــــــــــــــــــاحلم اعيــــ ــــــــــــــــــه يف املوقــــــــــــــــــع ) “الوســــــــــــــــــاطة يدة أوــ ميكــــــــــــــــــن االطــــــــــــــــــال  علي

http://untreaty.un.org/cod/repertory/art99/english/rep_supp8_vol6_art99_e

_advance.pdf.) 
ـــوفما /تشـــرين الثـــاين 41البيـــان الصـــادر عـــن رئـــيس جملـــس األمـــن يف  431  4113ن

(S/26757.) 
 111القــرار  وانظــر أيضــا  . 4113يوليــه /متــو  1املــارخ ( 4113) 111القــرار  431

ـــــــان الرئاســـــــي الصـــــــادر يف 4113أغســـــــطس / بآ 21املـــــــارخ ( 4113) تشـــــــرين  1؛ والبي
تشـــــــــــــــرين  41املـــــــــــــــارخ ( 4113) 111؛ والقـــــــــــــــرار (S/26463) 4113أكتـــــــــــــــوبر /األول
؛ 4113نــــوفما / تشــــرين الثــــاين 1املــــارخ ( 4113) 114؛ والقــــرار 4113أكتــــوبر /األول

ــــاير /كــــانون الثــــاين  34املــــارخ ( 4111) 111والقــــرار  ( 4111) 114؛ والقــــرار 4111ين
؛ (4111مــــارس /آ ار 21املــــارخ ( 4111) 111؛ والقــــرار 4111مــــارس /آ ار 1املــــارخ 

ـــــــان الرئاســـــــي الصـــــــادر يف  ؛ والقـــــــرار (S/PRST/1994/17) 4111أبريـــــــل /نيســـــــان 1والبي
 41؛ والبيــــان الرئاســــي الصــــادر يف 4111ينــــاير /كــــانون الثــــاين  42املــــارخ ( 4111) 114
 42املـــــــــــــــــــارخ ( 4111) 113قـــــــــــــــــــرار ؛ وال(S/PRST1995/12) 4111مـــــــــــــــــــارس /آ ار

 4111أغســــــــــــــطس /آب 41؛ والبيــــــــــــــان الرئاســــــــــــــي الصــــــــــــــادر يف 4111 مــــــــــــــايو/أيــــــــــــــار
(S/PRST/1995/39.) 

 .4113مارس /آ ار 42املارخ ( 4113) 142القرار  431
ـــــــــــان الصـــــــــــادر عـــــــــــن الـــــــــــرئيس يف  431 ـــــــــــوفما /تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين 21البي  4111ن

(S/PRST/1995/57 .) 4111ر فاايــ/شــباط 4ويف رســالة مارىــة (S/1995/120) كـــان  
بـملل مسـاعيه احلميـدة  رئـيس دولـة سـرياليون طلـب منـه رةيـا   األمني العام قد أبلا اجمللس بأن  

ه قــام بإيفــاد بعثــة استكشــافية ــــــ  لتيســري املفاوةــات بــني حكومتــه واجلبهــة املتحــدة الثوريــة  وبأن
 .إىل سرياليون لبدء املشاورات لملل  ال رس

411 S/24111. 



 111  العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى –الفصل السادس 

 

احلقــائق  إمــا مببــادرة مــن األمــني العــام  كــي يــتمكن مــن أداء مســاولياته 
اجلمعيـة  مـن جملـس األمـن أو   أو11مبوجب امليثاق  مبا يف  لـ  املـادة 

من املقرتحات يف  ل  الصدد بشأن  سني عددا   وكان قد قدم. العامة
وىالل الفرتة املشمولة  ملا امللحق  . الرةيتقصي احلقائق الرةي وغري 

ـــر األمـــني العـــام ويف جلســـة اجمللـــس . واصـــل جملـــس األمـــن النظـــر يف تقري
ـــــار 21  املعقـــــودة يف 3221   للنظـــــر يف بنـــــد جـــــدول 4113مـــــايو /أي

ــــــــون  ــــــــام  للســــــــلم”األعمــــــــال املعن ــــــــة وصــــــــنع : برن الدبلوماســــــــية الوقائي
ـــ ـــ لمالس  يـــان باســـم اجمللـــس أشـــار   أدىل رئـــيس اجمللـــس بب“لموحفـــس الس 
ــــــه ــــــا   اجمللــــــس في ــــــد إىل   يف مجلــــــة أمــــــورمــــــع االرتي   إىل اللاــــــوء املتزاي

ــــــدول األعضــــــاء إىل تزويــــــد األمــــــني و . تقصــــــي احلقــــــائق بعثــــــات دعــــــا ال
ـــــــــــوتر  العـــــــــــام باملعلومـــــــــــات املفصـــــــــــلة  ات الصـــــــــــلة عـــــــــــن حـــــــــــاالت الت

ودعــــــا األمـــــني العـــــام إىل النظــــــر يف اختـــــا  التــــــدابري . احملتملـــــة واأل مـــــات
 .لتعزيز قدرة األمانة العامة على مجع املعلومات و ليلها املالئمة

ــــاير /كــــانون الثــــاين  21ويف ورقــــة موقــــف مارىــــة  ــــوان  4111ين بعن
ورقـــة موقـــف مقدمـــة مـــن األمـــني العـــام مبناســـبة : ملحـــق خلطـــة للســـالم”

أشـار   414“االحتفال بالملكر  السنوية اخلمسـني إلنشـاء األمـم املتحـدة
________ 

414 S/1995/1. 

 إطار الفر  املتعلق بالدبلوماسية الوقائية وصنع السـالم  األمني العام  يف
ــــ  إىل أن حـــني تتصـــرف الـــدول األعضـــاء جمتمعـــة فإهنـــا تشـــاع األمـــني ”ه ــ

اجملـــال؛ ولكنهــــا حــــني تتصــــرف  االعـــام علــــى القيــــام بـــدور نشــــط يف  ــــمل
تـــرتدد يف كثـــري مـــن األحيـــان يف قيامـــه بـــملل  عنـــدما تكـــون فإهنـــا منفــردة 
ـــزا  طرفـــا   يف ىلـــق رأي عـــام  ”قـــد يكمـــن  “احلـــل” و كـــر أن  . “يف الن
مــزا  عــام  يف اجملتمــع الــدويل تكــون القاعــدة الســائدة فيــه  ــي قبــول  أو

ويف جلسـة . “تعرةه األمم املتحدة من مسا  محيدة الدول األعضاء ملا
  أدىل رئــــــيس 4111فاايــــــر /شــــــباط 22  املعقــــــودة يف 3113اجمللـــــس 

أعــرب فيــه اجمللــس  مــن مجلــة أمــور  عــن باســم اجمللــس   412اجمللــس ببيــان
ترحيبـــه باألولويـــة الـــ  يعطيهـــا األمـــني العـــام لإلجـــراءات الراميـــة إىل منـــع 

ع مجيــــع وشــــا  . الصــــرا   وعــــن مشــــاركته إيــــاس يف  ــــملس األولويــــة نشــــوب
ـــــــــد  إىل أقصـــــــــى حـــــــــد  كـــــــــن  مـــــــــن  الـــــــــدول األعضـــــــــاء علـــــــــى أن تفي
حلميــــدة ل مـــــني املســـــاعي ا”اإلجــــراءات الوقائيــــة  مبـــــا يف  لــــ   أدوات
 .“... العام

 
________ 

412 S/PRST/1995/9. 

 ء السادسالجز 

 العالقات مع لجنة األركان العسكرية

 مالحظة
 11جلنــــــــة األركــــــــان العســــــــكرية  املنشــــــــأة عمــــــــال  باملــــــــادة  تتكــــــــون

ــــــدائمني أو مــــــن ــــــاق  مــــــن ر ســــــاء أركــــــان حــــــرب األعضــــــاء ال مــــــن  امليث
أن تســـــــدي املشـــــــورة واملعونـــــــة إىل جملـــــــس ”ومهمتهـــــــا  .مقـــــــامهم يقـــــــوم
وتعاونــــــه يف مجيـــــــع املســــــائل املتصـــــــلة مبــــــا يلزمـــــــه مــــــن حاجـــــــات  األمــــــن
حلفــــــس الســــــلم واألمــــــن الــــــدويل والســــــتخدام القــــــوات املوةــــــوعة  حربيـــــة
ــــــــز  الســــــــال  بالقــــــــدر   ــــــــت تصــــــــرفه وقيادهتــــــــا ولتنظــــــــيم التســــــــليح ون

 .413“املستطا 
 13الحالة 

ينـــــاير /كـــــانون الثـــــاين  41  املعقـــــودة يف 3112اجمللـــــس يف جلســـــة 
ورقـة موقـف : ملحـق خلطـة للسـالم”يتصل بالبنـد املعنـون    فيما4111
مـــة مـــن األمـــني العـــام مبناســـبة االحتفـــال بالـــملكر  الســـنوية اخلمســـني مقد  

ـــدور الـــملي “إلنشـــاء األمـــم املتحـــدة   أشـــار ارنـــان مـــن املتكلمـــني إىل ال
 .العسكريةتضطلع به جلنة األركان 

________ 
 .11املادة   413

ق  ثــــــل اال ــــــاد الروســــــي علــــــى ورقــــــة موقــــــف األمــــــني العــــــام ل ـ وعــــــ
د علـــــى أ يـــــة فشـــــد    411الـــــداعي إىل إنشـــــاء قـــــوة للـــــرد الســـــريع واملقـــــرت 

نـــــــاط بلانـــــــة األركـــــــان العســـــــكرية  املـــــــراد منهـــــــا إســـــــداء املشـــــــورة تح  أال  ”
ـــــــــس إىل ـــــــــع املســـــــــائل املتصـــــــــلة باالحتياجـــــــــات  جمل األمـــــــــن بشـــــــــأن مجي

ية فقـــــــط  بـــــــل األعمـــــــال الشـــــــكلاألمـــــــن  األعمـــــــال  جمللـــــــس العســـــــكرية
أن حنلـــــل ”مـــــن املفيـــــد أيضـــــا   ه ســـــيكونـــــــ  و كـــــر أن .“أيضـــــا   املوةـــــوعية

ــــــــاللان قـــــــدرة ــــــــة علــ ــــــــدفـــــــع عمـــــــل األم ىــ انة العامـــــــة يف تطـــــــوير ىطـــــــة ـ
 .411“لمللس  

 وتنــاول  ثــل أوكرانيــا مســألة قيــادة عمليــات حفــس الســالم وإدارهتــا 
معاجلتهــــا  واجــــه يف  لــــ  اجملــــال ميكــــنلصــــعوبات الــــ  تح ا فأشــــار إىل أن  

وأعــــرب املـــتكلم و ــــو يستشــــهد . مــــن امليثـــاق 11بإعـــادة تفعيــــل املـــادة 
العسـكرية ينب ـي  جلنـة األركـان من تل  املادة عن اعتقادس بـأن   1بالفقرة 

إقليميــــة مبوجـــب تلــــ   هلـــا أن تســــتفيد مـــن إمكانيــــة إنشـــاء جلــــان فرعيـــة
________ 

411 S/1995/1. 
411 S/PV.3492 41  الصفحة. 
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 ملس اللاان الفرعية اإلقليمية  ن املمكن أن تضم عضويةه مــ  الفقرة  وبأن
 .411البلدان املناسبة ال  تسا م بقوات يف عمليات حفس السالم

ديســما /كــانون األول  21  املعقــودة يف 3144ويف جلســة اجمللــس 
  “حفــس الســـالم: ىطــة للســالم”يتصــل بالبنــد املعنــون    فيمــا4111

________ 
411 S/PV.3492 ( 4االستئناف) 21  الصفحة. 

يقضـي  جلنـة األركـان العسـكرية  مبـا اقرت   ثل إيطاليا ظـث فكـرة إنعـاش
 .411عملية در  فيها البلدان املسا ة بقوات يف كلبأن تح 

________ 
411 S/PV.3611 42  الصفحة. 

 




