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  مالحظة استهاللية    
يتناول الفصل السادس، كمـا هـو احلـال يف اجمللـدات السـابقة، عالقـات جملـس األمـن           

س االقتصـادي  هبيئات األمـم املتحـدة الرئيسـية األخـرى: اجلمعيـة العامـة (اجلـزء األول)؛ واجمللـ        
واالجتمــاعي (اجلــزء الثــاين)؛ وحمكمــة العــدل الدوليــة (اجلــزء الرابــع)؛ واألمانــة العامــة (اجلــزء  
اخلامس). وخالل الفتـرة املستعرضـة، مل تكـن هنـاك أيـة مـواد تتعلـق مبجلـس الوصـاية (اجلـزء           

  الثالث) أو بلجنة األركان العسكرية (اجلزء السادس) تتطلب معاجلة.
  

  لاجلزء األو    
  العالقات مع اجلمعية العامة    

  
  مالحظة  
يتصـــل اجلـــزء األول مبختلـــف جوانـــب العالقـــة بـــني    

  جملس األمن واجلمعية العامة.  
ويتناول القسم ألف انتخاب اجلمعيـة العامـة ألعضـاء      

جملــس األمــن غــري الــدائمني ويعــاجل القســم بــاء املمارســة الــيت   
مجلــس مبوجــب تتبعهــا اجلمعيــة العامــة يف إصــدار توصــيات لل

ــادتني  ــه مبوجــب     ١١و  ١٠امل ــه انتباه ــاق، ويف توجي مــن امليث
) إىل احلــاالت الــيت حيتمــل أن تعــرض الســالم     ٣( ١١املــادة 

واألمــن الــدوليني للخطــر. ويتعلــق القســم جــيم باحلــدود الــيت  
) على سـلطة اجلمعيـة العامـة يف إصـدار     ١( ١٢تفرضها املادة 

ــاء   ــة أثنـ ــزاع أو حالـ ــدد أي نـ ــيات بصـ ــة اجمللـــس   توصـ ممارسـ
للوظائف املناطة بـه مبوجـب امليثـاق فيمـا يتعلـق بـذلك الـرتاع        

تلـــك احلالـــة. ويقـــدم أيضـــا وصـــفا لإلجـــراء املقـــرر يف        أو
) الـــذي خيطـــر األمـــني العـــام مبوجبـــه اجلمعيـــة  ٢( ١٢ املـــادة

باملسائل املتصلة حبفظ السلم واألمن الدوليني الـيت تكـون حمـل    
فراغ اجمللس من النظر يف تلـك  نظر اجمللس، وخيطرها كذلك ب

املســائل. وينظــر القســم دال يف احلــاالت الــيت يــتعني أن يتخــذ 
فيها اجمللس مقررا قبل أن تبت فيها اجلمعية العامة، مثل قبـول  
األعضاء أو تعليق عضويتهم أو طردهم، وتعيني األمـني العـام،   

وانتخــاب قضــاة يف كــل مــن احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا       
واحملكمة الدولية لرواندا. ويصف القسم هـاء التقـارير   السابقة 

ــة       ــس إىل اجلمعي ــدمها اجملل ــيت يق ــارير اخلاصــة ال الســنوية والتق
العامــة. ويتطــرق القســم واو إىل العالقــات بــني جملــس األمــن   
ــيت      ــة وال ــة العام ــيت أنشــأهتا اجلمعي ــة ال وبعــض األجهــزة الفرعي

أعمال اجمللـس.  قدمت تقارير إىل اجمللس أو قامت بدور ما يف 
وأخريا، يتطرق القسـم زاي إىل الرسـائل الـواردة مـن اهليئـات      

  الفرعية اليت أنشأهتا اجلمعية العامة.
انتخاب اجلمعية العامة ألعضاء جملس األمـن   -ألف 

  غري الدائمني
  ٢٣املادة   
يتألف جملـس األمـن مـن مخسـة عشـر عضـواً         - ١  

فرنسـا، واحتـاد   من األمم املتحدة، وتكون مجهوريـة الصـني، و  
ــوفياتية  ــتراكية السـ ــات االشـ ــدة  )١(اجلمهوريـ ــة املتحـ ، واململكـ

__________ 

ــالة  )١(   ــة  برسـ ــانون األول/ديســـمرب  ٢٤مؤرخـ ، طلـــب ١٩٩١كـ
يس جملــس األمــن أن يوجــه اهتمــام أعضــاء األمــني العــام إىل رئــ

اجمللس إىل نص رسالة حتمل التـاريخ نفسـه موجهـة مـن املمثـل      
الدائم الحتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية لـدى األمـم       
املتحدة حييل هبـا إىل األمـني العـام رسـالة، حتمـل التـاريخ نفسـه        
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ــدة     ــات املتحـ ــمالية، والواليـ ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ لربيطانيـ
األمريكية أعضاء دائمني فيه. وتنتخـب اجلمعيـة العامـة عشـرة     
أعضاء آخرين من األمم املتحـدة ليكونـوا أعضـاء غـري دائمـني      

بوجــه خــاص وقبــل كــل شــيء   يف اجمللــس. ويراعــى يف ذلــك  
مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفـظ السـلم واألمـن الـدويل     
ويف مقاصد اهليئة األخرى، كما يراعى أيضا التوزيع اجلغـرايف  

  العادل.
ــدائمني     - ٢   ينتخــب أعضــاء جملــس األمــن غــري ال

ملدة سنتني، على أنـه يف أول انتخـاب لألعضـاء غـري الـدائمني      
جملس األمن من أحـد عشـر عضـواً إىل    بعد زيادة عدد أعضاء 

ــة      ــاء األربعـ ــن األعضـ ــان مـ ــار اثنـ ــواً، خيتـ ــرة عضـ ــة عشـ مخسـ
ــه ال     اإلضــافيني ملــدة ســنة واحــدة والعضــو الــذي انتــهت مدت

  جيوز إعادة انتخابه على الفور.
يكــون لكــل عضــو يف جملــس األمــن منــدوب   - ٣  

  واحد.
  

  مالحظة  
ــة الع     ــرة املستعرضــة، انتخبــت اجلمعي ــة، خــالل الفت ام

مــن امليثــاق، يف كــل دورة عاديــة، مخســة      ٢٣وفقــا للمــادة  
أعضاء غري دائمني يف جملس األمن ليحلّوا حمل األعضاء الـذين  

كــانون األول/ديســمرب  ٣١كانــت مــدة عضــويتهم تنتــهي يف  
مـــن الســـنة املعنيـــة. ويف كـــل مـــرة انتخبـــت اجلمعيـــة العامـــة  
ــة     ــة عامـ ــون جلسـ ــدائمني يف غضـ ــري الـ ــة غـ ــاء اخلمسـ  األعضـ

  واحدة. ويرد أدناه جدول يبني تلك االنتخابات.
__________ 

العـام   أيضا، موجهة من رئيس االحتاد الروسي يبلغ فيها األمني
أن عضوية احتاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية يف األمـم     

  املتحدة سيتوالها االحتاد الروسي.

ــة ــرر اجلمعيـ مقـ
 العامة

اجللســــة العامــــة وتــــاريخ
  االنتخاب

األعضاء الذين انتخبوا
ملــــدة ســــنتني تبــــدأ يف
كانون الثاين/ينـاير مـن

  السنة التالية
٣٣ ٥١/٣٠٥  

تشرين األول/أكتوبر  ١٤
١٩٩٦  

  الربتغال
  السويد

  كوستاريكا
  كينيا
  اليابان

٣٠ ٥٢/٣٠٥  
تشرين األول/أكتوبر  ١٤

١٩٩٧  

  البحرين
  الربازيل
  سلوفينيا
  غابون
  غامبيا

٣٣ ٥٣/٣٠٦  
تشرين األول/أكتوبر  ٨

١٩٩٨  

  األرجنتني
  كندا
  ماليزيا
  ناميبيا
  هولندا

٣٤ ٥٤/٣٠٦  
تشرين األول/أكتوبر  ١٤

١٩٩٩  

  أوكرانيا
  بنغالديش

  تونس
  جامايكا

  مايل
    

معيـــة العامـــة إىل التوصـــيات املقدمـــة مـــن اجل  -باء 
جملـــس األمـــن يف شـــكل قـــرارات مبوجـــب     

  من امليثاق ١١  و ١٠املادتني 
  ١٠املادة   
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمـر يـدخل يف     

نطـــاق هـــذا امليثـــاق أو يتصـــل بســـلطات فـــرع مـــن الفـــروع  
واملنصوص عليهـا فيـه أو وظائفـه. كمـا أن هلـا يف مـا عـدا مـا         
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أن توصــي أعضــاء األمــم املتحــدة أو   ١٢نــص عليــه يف املــادة 
  جملس األمن أو كليهما مبا تراه يف تلك املسائل واألمور.

  ١١املادة   
ــة      - ١   ــادئ العام ــة أن تنظــر يف املب ــة العام للجمعي

للتعــاون يف حفــظ الســلم واألمــن الــدوليني ويــدخل يف ذلــك    
املبادئ املتعلقة برتع السالح وتنظيم التسليح، كمـا أن هلـا أن   

توصياهتا بصـدد هـذه املبـادئ إىل األعضـاء أو إىل جملـس       تقدم
  األمن أو إىل كليهما.

للجمعيـة العامــة أن تنــاقش أيـة مســألة يكــون     - ٢  
هلا صلة حبفظ السلم واألمـن الـدوليني يرفعهـا إليهـا أي عضـو      
من أعضـاء األمـم املتحـدة وجملـس األمـن أو دولـة ليسـت مـن         

 ‐، وهلــا ٣٥مــن املــادة  أعضــائها وفقــا ألحكــام الفقــرة الثانيــة
أن تقـــدم  ‐فيمـــا عـــدا مـــا تـــنص عليـــه املـــادة الثانيـــة عشـــرة 

توصياهتا بصدد هذه املسائل للدولـة أو الـدول صـاحبة الشـأن     
أو جمللس األمن أو لكليهما معاً. وكل مسـألة ممـا تقـدم ذكـره     
يكـون مـن الضـروري فيهـا القيـام بعمـل مـا، ينبغـي أن حتيلــها         

  لس األمن قبل حبثها أو بعده.اجلمعية العامة إىل جم
للجمعية العامة أن تسترعي نظر جملس األمن   - ٣  

ــدوليني     إىل األحــوال الــيت حيتمــل أن تعــرض الســلم واألمــن ال
  للخطر.

ال حتد سلطات اجلمعية العامة املبينـة يف هـذه     - ٤  
  املادة من عموم مدى املادة العاشرة.

  
  مالحظة  
جلمعيــة العامــة إىل خــالل الفتــرة املستعرضــة، قــدمت ا  

ــن التوصــيات     ــددا م ــن ع ــس األم ــرارات   -جمل  -يف شــكل ق
بشأن حفظ السالم واألمن الـدوليني. وكانـت عـدة مـن تلـك      

 “سـلطات ووظـائف  ”التوصيات ذات طابع عام وتتطرق إىل 
املبــادئ العامــة للتعــاون يف  ”اجمللــس مبوجــب امليثــاق و/أو إىل  

ميكـن أن تعتـرب   وهـي بـذلك   “. حفظ السلم واألمـن الـدوليني  
موضحة لسلطات اجلمعية العامة فيمـا يتعلـق بتقـدمي توصـيات     

) على التـوايل مـن امليثـاق. ويـرد     ١( ١١و  ١٠وفقا للمادتني 
  أدناه جدول يعرض تلك التوصيات. ١يف القسم 
ــة أي       ــة العامـ ــدم اجلمعيـ ــرى، مل تقـ ــاالت أخـ ويف حـ

توصــيات إىل جملــس األمــن بشــأن مســائل معينــة تتصــل حبفــظ 
لسلم واألمن الدوليني ومل تطلب إليه اختاذ إجراء بشـأن تلـك   ا

  ) من امليثاق.٢( ١١املسائل، وفقا للمادة 
ومل توجه اجلمعية العامة أيضا انتبـاه جملـس األمـن إىل      

  ).٣( ١١أي حاالت معينة وفقا للمادة 
  

  
بـادئ العامـة للتعـاون يف    توصيات بشـأن املسـائل املتصـلة بسـلطات اجمللـس ووظائفـه أو فيمـا يتعلـق بامل            

  صون السلم واألمن الدوليني
  التوصية عنوان بند جدول األعمال  قرار اجلمعية العامة

٥١/١٩٣ 
  ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٧

ــدمي تقرير جملس األمن ــدى تق ــه، ل ــدِّم، يف حين ــى أن يق تشــجع جملــس األمــن عل
وماديـا ملـا تقاريره إىل اجلمعية العامة، سردا موضوعيا وحتليلياً

  يقوم به من عمل
تشجع جملس األمن على أن يقدم تقارير خاصة وفقا للمادتني

  من امليثاق ٢٤و  ١٥
ــأول ــة أوال ب ــة العام ــع اجلمعي ــن إىل أن يطل ــس األم ــدعو جمل ت
وبانتظام، من خالل اإلجراءات أو اآلليـات املالئمـة، علـى مـا
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  التوصية عنوان بند جدول األعمال  قرار اجلمعية العامة
حسـني مـايتخذه أو يفكر يف اختاذه من خطوات فيما يتعلق بت

  يقوم به من إبالغ إىل اجلمعية
٥١/٢٠٨ 
  ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٧
٥٢/١٦٢  
  ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٥
٥٣/١٠٧  
  ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٨

تنفيذ أحكام ميثاق األمم املتحـدة
املتصلة بتقدمي املساعدة إىل الدول
ــق ــررة مـــــن تطبيـــ ــة املتضـــ الثالثـــ

  اجلزاءات

ــد مــنجتــدد دعوهتــا إىل   جملــس األمــن أن ينظــر يف وضــع مزي
اآلليــات أو اإلجــراءات، حســب االقتضــاء، لعقــد املشــاورات

مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، يف ٥٠املنصــوص عليهــا يف املــادة  
أقرب وقت ممكن، مع الدول الثالثة الـيت تواجـه أو قـد تواجـه
مشاكل اقتصادية خاصـة نامجـة عـن تنفيـذ التـدابري الوقائيـة أو

اإلنفاذ اليت يفرضها اجمللس مبقتضـى الفصـل السـابع مـن تدابري
امليثــاق، فيمــا يتعلــق بإجيــاد حــل لتلــك املشــاكل، مبــا يف ذلــك
الســــبل والوســــائل املالئمــــة لزيــــادة فعاليــــة أســــاليب عملــــه
واإلجــراءات املطبقــة لــدى النظــر يف طلبــات املســاعدة املقدمــة

  من الدول املتضررة.
٥١/٥٥ 
  ١٩٩٦رب كانون األول/ديسم ١٠

منع تفكك-صون األمن الدويل
  الدول عن طريق العنف

يطلـــب إىل مجيـــع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة ذات الصـــلة
وهيئات األمم املتحـدة املختصـة مواصـلة االضـطالع بالتـدابري
ــى النحــو املناســب، ــم املتحــدة، عل ــاق األم ــا مليث ــة وفق الالزم

  للمساعدة يف منع تفكك الدول عن طريق العنف.
٥٣/٧١ 
  ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٤

منع تفكك-صون األمن الدويل
  الدول عن طريق العنف

هتيــب جبميــع الــدول واملنظمــات الدوليــة ذات الصــلة وهيئــات
األمم املتحدة املختصة أن تواصل االضطالع بالتـدابري الالزمـة
ــى ــاء علـ ــو املناســـب، للقضـ ــى النحـ ــم، علـ ــاق األمـ ــا مليثـ وفقـ

للسلم واألمن الدوليني واملسـاعدة يف منـع التهديدات املوجهة
الرتاعات مما ميكن أن يفضي إىل منع تفكك الدول عن طريـق

  العنف
٥١/١٥١ 
  ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٣
٥٢/٢٠  
  ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤
٥٣/٩١  
 ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب ٧

التعـــــاون بـــــني األمـــــم املتحـــــدة
  ومنظمة الوحدة األفريقية

سـيما جملـس األمـن واجمللـس أجهزة األمم املتحدة، والهتيب ب
االقتصــادي واالجتمــاعي، أن تواصــل إشــراك منظمــة الوحــدة

  األفريقية إشراكاً وثيق يف مجيع أنشطتها املتعلقة بأفريقيا.
  

   
    

  من امليثاق ١٢املمارسة املتعلقة باملادة  -جيم 
  ١٢املادة   
نــزاع أو  عنــدما يباشــر جملــس األمــن، بصــدد  - ١  

موقف مـا، الوظـائف الـيت رمسـت يف امليثـاق، فلـيس للجمعيـة        
ــرتاع أو املوقــف       ــة توصــية يف شــأن هــذا ال ــدم أي ــة أن تق العام

  إذا طلب ذلك منها جملس األمن.  إال

 ‐مبوافقـة جملـس األمـن     ‐خيطر األمني العـام    - ٢  
اجلمعيـة العامــة يف كــل دور مـن أدوار انعقادهــا بكــل املســائل   

حبفــظ الســلم واألمــن الــدوليني الــيت تكــون حمــل نظــر   املتصــلة 
جملس األمن، كـذلك خيطرهـا أو خيطـر أعضـاء األمـم املتحـدة       
إذا مل تكــن اجلمعيــة العامــة يف دور انعقادهــا، بفــراغ جملــس      

  األمن من نظر تلك املسائل وذلك مبجرد انتهائه منها.
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خــالل الفتــرة املستعرضــة، مل تنــاقش يف جملــس األمــن    
على سـلطة   ١٢من املادة  ١دود اليت فرضتها الفقرة طبيعة احل

اجلمعية العامـة يف تقـدمي توصـيات. وكـذلك مل يطلـب جملـس       
األمن إىل اجلمعية العامة تقدمي توصية بشأن أي نزاع أو حالـة  

. ١٢مــن املــادة  ١وفقــا لالســتثناء املنصــوص عليــه يف الفقــرة  
ا االسـتثنائية  ومع ذلك، اختذت اجلمعية العامـة قـراراً يف دورهتـ   
األعمــــال ” الطارئــــة العاشــــرة ضــــمن إطــــار البنــــد املعنــــون 

اإلســـرائيلية غـــري القانونيـــة يف القـــدس الشـــرقية احملتلـــة وبقيـــة  
، وذلـك يف أعقـاب رفـض جملـس     “األراضي الفلسطينية احملتلة

  األمن مشروعي قرارين عن بند مماثل من جدول األعمال.
اصـل األمـني العـام    ، و١٢مـن املـادة    ٢ووفقاً للفقـرة    

إخطار اجلمعية العامـة باملسـائل املتصـلة بصـون السـلم واألمـن       
الدوليني اليت ينظر جملس األمن، وباملسائل الـيت يكـون اجمللـس    

ــها   ــن معاجلت ــرغ م ــد ف ــذه اإلخطــارات اســتندت إىل   )٢(ق . وه
البيــان املــوجز باملســائل املعروضــة علــى جملــس األمــن وعــن        

يف تلــك املســائل، الــذي يعمــم كــل  املرحلــة الــيت بلغهــا النظــر 
مـن النظـام    ١١أسبوع على أعضاء جملس األمن عمـال باملـادة   

. وباســتثناء البنــود الــيت ال تعتــرب )٣(الــداخلي املؤقــت للمجلــس
ذات صـــلة بصـــون الســـلم واألمـــن الـــدوليني، كانـــت البنـــود  

__________ 

اإلخطار الوارد من ”انظر مذكرات األمني العام التالية املعنونة   )٢(  
مـن ميثـاق األمـم     ١٢مـن املـادة    ٢األمني العام مبوجب الفقرة 

، A/53/357، و Corr.1و  A/52/392، و A/51/521“: املتحـــــــدة
  .A/54/354  و

اإلخطار الوارد من ”انظر مذكرات األمني العام التالية املعنونة   )٢(  
مـن ميثـاق األمـم     ١٢مـن املـادة    ٢األمني العام مبوجب الفقرة 

، A/53/357، و Corr.1و  A/52/392، و A/51/521“: املتحـــــــدة
  .A/54/354  و

 إىليرسل األمني العـام أسـبوعيا   ”على ما يلي:  ١١تنص املادة   )٣(  
املمـثلني يف جملــس األمـن بيانــاً مــوجزاً باملسـائل املعروضــة علــى    

  .“اجمللس وعن املرحلة اليت بلغها النظر يف تلك املسائل

الـــواردة يف اإلخطـــارات هـــي نفســـها الـــواردة يف البيانـــات      
  ترة املعنية.املوجزة اخلاصة بالف

واملسائل اليت هي حمل نظـر جملـس األمـن مت تقسـيمها       
يف اإلخطارات إىل فئتني: (أ) املسائل الـيت ُبحثـت أثنـاء الفتـرة     
املنقضية منـذ اإلخطـار األخـري؛ و (ب) املسـائل األخـرى الـيت       
ما زالت قيـد نظـر اجمللـس ولكنـها مل تبحـث يف جلسـة رمسيـة        

إلخطارات أيضا إىل احلـاالت  منذ اإلخطار األخري. وأشارت ا
اليت فرغ فيها اجمللس من النظـر يف بنـد معـني. ووفقـا ملـا درج      
عليه العمل، يتـوىل األمـني العـام، عنـدما يكـف اجمللـس الحقـا        
عــن تنــاول مســألة كانــت مدرجــة يف إخطــار، إبــالغ اجلمعيــة 
العامة بذلك عن طريق تعميم إضافة لذلك اإلخطـار. بيـد أنـه    

  لفترة املستعرضة أي إضافات.مل تصدر خالل ا
ومت احلصـــول علـــى موافقـــة جملـــس األمـــن، املطلوبـــة    

ــرة   ــادة   ٢مبقتضــى الفق ــن امل ــام   ١٢م ــام األمــني الع ــدما ق ، عن
بتعمــيم نســخ مــن مســودة اإلخطــارات علــى أعضــاء اجمللــس.  

  وأحاطت اجلمعية العامة علماً رمسيا مبختلف اإلخطارات.
  

  ١احلالة   
ــة     ــذكرة مؤرخـ ــا ٢٢مبـ ــال ١٩٩٧ن/أبريل نيسـ ، أحـ

موجهــة  ١٩٩٧آذار/مــارس  ٣١األمــني العــام رســالة مؤرخــة 
من املمثل الدائم لقطر يطلب فيهـا، بالنيابـة    )٤(إىل األمني العام

عن جامعة الدول العربية، عقد دورة استثنائية طارئة للجمعيـة  
االحتــاد ”ألــف (خامســا)، املعنــون  ٣٧٧العامــة عمــال بــالقرار 

األعمــال ”للنظــر يف احلالـة النامجــة عـن    )٥(“مـن أجــل السـالم  
__________ 

  )٤(  A/ES-10/1.  
) املتعلـق باالحتـاد مـن أجـل     ألف (خامسـا  ٣٧٧مبوجب القرار   )٥(  

، تعقــد ١٩٥٠السـالم، الـذي اعتمدتــه اجلمعيـة العامــة يف عـام     
سـاعة بطلـب مـن جملـس      ٢٤دورة استثنائية عاجلة يف غضـون  

األمن أو من أغلبية أعضاء اجلمعية العامة. ووفقـاً للممارسـات   
يف اآلونة األخرية، تسـري األمـور حنـو تقـدمي هـذه الطلبـات مـن        

  ات اإلقليمية أو بدعم منها.جانب اجملموع
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مبـا فيهـا   اإلسرائيلية غري القانونية األراضـي الفلسـطينية احملتلـة،    
لفشـل جملـس األمـن يف    ”وجاء هـذا الطلـب نتيجـة    “. القدس

ممارســـة دوره يف حفـــظ الســـالم واألمـــن الـــدوليني بســـبب      
استخدام عضو من أعضائه الدائمني حلـق الـنقض يف مناسـبتني    

. ويف اجللسـة العلنيـة األوىل   )٦(“أقل من أسبوعنيبتني يف متعاق
من الدورة االستثنائية الطارئة للجمعية، أعاد بعـض املـتكلمني   
تأكيد التفسري الوارد يف رسالة ممثل قطر فيمـا يتعلـق بضـرورة    
عقد االجتمـاع ضـمن إطـار القـرار املتعلـق باالحتـاد مـن أجـل         

اســتخدام حــق  الســلم، منتقــدين علــى وجــه اخلصــوص تكــرر 
. ويف ختـــام )٧(الـــنقض مـــن جانـــب أحـــد األعضـــاء الـــدائمني

الـذي   A/RES/ES-10/2الدورة، اختذت اجلمعية العامـة القـرار   
جيسد بعض العناصر الـواردة يف مشـروعي القـرارين اللـذين مل     

  يعتمدمها اجمللس.
  

املمارسة املتعلقة بأحكـام امليثـاق الـيت تنطـوي       -دال 
األمــن موجهــة إىل علــى توصــيات مــن جملــس 

  اجلمعية العامة
  مالحظة  
بالنسبة لعدد من املسائل، ينص ميثـاق األمـم املتحـدة      

على اختاذ قرارات مشتركة بني جملس األمن واجلمعيـة العامـة،   
ولكنــه يقتضــي أن يتخــذ اجمللــس قــراراً يف املســألة أوال. وهــذا  
 هو احلال مثال بالنسبة لقبول األعضـاء أو تعليـق عضـويتهم أو   

) ٩٧) وبتعيني األمني العام (املـادة  ٦و  ٥و  ٤طردهم (املواد 
وللشــروط الــيت جيــوز مبوجبــها لدولــة ليســت عضــوا يف األمــم  

__________ 

ــة   )٦(   ــودة يف ٣٧٤٧يف اجللســ ــارس  ٧، املعقــ ، مل ١٩٩٧آذار/مــ
، ٣٧٥٦؛ ويف اجللســــة S/1997/199يعتمــــد مشــــروع القــــرار 

، مل يعتمد مشـروع القـرار   ١٩٩٧آذار/مارس  ٢١املعقودة يف 
S/1997/241.  

  )٧(  A/ES-10/PV.1 املراقــــــــب الــــــــدائم  ٦إىل  ٣، الصــــــــفحات)
 ١٤و  ١٣(قطـر)؛ والصـفحتان    ٨-٦لصـفحات  لفلسطني)؛ ا
  (إندونيسيا).

املتحدة أن تنضـم إىل النظـام األساسـي حملكمـة العـدل الدوليـة       
. وعـــالوة علـــى ذلـــك، يـــنص )٨()٩٣مـــن املـــادة  ٢(الفقـــرة 

سـالفيا السـابقة   حملكمـيت روانـدا ويوغو   )٩(النظامان األساسـيان 
علــى أن يــزود جملــس األمــن اجلمعيــة العامــة بقائمــة مرشــحني  

مـن النظـام    ١٢تنتخب منهم اجلمعيـة قضـاة احملكمـتني (املـادة     
 ١٣األساسي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السـابقة؛ واملـادة   

  من النظام األساسي للمحكمة الدولية لرواندا).
ــاول هــذا القســم بإجيــاز مــا اتبعــه     اجمللــس خــالل  ويتن

ــول أعضــاء وتعــيني      ــق بقب ــرة املستعرضــة مــن ممارســة تتعل الفت
ــة ليوغوســالفيا       ــة الدولي ــام وانتخــاب قضــاة احملكم األمــني الع
الســــابقة واحملكمــــة الدوليــــة لروانــــدا. ومل ُتثَــــر أي مســــائل   

ــق بشــروط االنضــمام إىل النظــام األساســي حملكمــة     فيمــا يتعل
  العدل الدولية.

  
  ألمم املتحدةالعضوية يف ا  - ١

__________ 

ــة علــى أن يقــدم      )٨(   يــنص النظــام األساســي حملكمــة العــدل الدولي
جملس األمن توصيات إىل اجلمعية العامة يف ما يتصل بالشروط 
الــيت جيــوز مبوجبــها لدولــة طــرف يف النظــام األساســي ولكنــها  

تخـاب أعضـاء   ليست عضوا يف األمـم املتحـدة أن تشـارك يف ان   
 ٣احملكمة، ويف إدخال تعديالت على النظام األساسي (الفقـرة  

مــن النظــام األساســي حملكمــة العــدل   ٦٩واملــادة  ٤مــن املــادة 
  الدولية).

) احملكمــة اجلنائيــة  ١التســميتان الرمسيتــان للمحكمــتني مهــا: (     )٩(  
الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن أعمـــال اإلبـــادة  

ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين   اجلماعية وغري
الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسـؤولني  
عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة يف   

كـانون   ٣١كانون الثاين/ينـاير و   ١أراضي الدول اجملاورة بني 
الدوليـــــة حملاكمـــــة  ) احملكمـــــة٢، و (١٩٩٤األول/ديســـــمرب 

ــانون      ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ ــخاص املسـ األشـ
اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منـذ  

  .١٩٩١عام 
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 ،علـى توصـية جملـس األمـن     اجلمعيـة العامـة بنـاءً    تقوم  
إنفـــاذ قبـــول أيـــة دولـــة يف عضـــوية األمـــم املتحـــدة وإيقـــاف ب

مـن   ٢(الفقـرة   مـن املنظمـة  طردهـا  دولة عضو أو أي عضوية 
مـن   ٦٠من امليثـاق). ووفقـاً للمـادة     ٦ و ٥واملادتان  ٤املادة 

ته إىل ايقدم اجمللس توصي النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن،
اجلمعية العامـة، يف احلـدود الزمنيـة املقـررة، بشـأن كـل طلـب        
عضوية مشـفوعة مبحضـر للمناقشـة الـيت أجراهـا بشـأن طلـب        

  العضوية.
 لــس بقبــوللمج، أوصــى ااملستعرضــةوخــالل الفتــرة   

يقـدم   ومل .)١٠(انضمام ثـالث دول إىل عضـوية األمـم املتحـدة    
دمي تقريــر خــاص إىل اجلمعيــة   ســلبية تســتدعي تقــ   اتتوصــي

ــاقش ا  لــس أو يوصــي بإيقــاف عضــوية أي   لمجالعامــة. ومل ين
  .طردها عضو أودولة 

  
  تعيني األمني العام  - ٢

  ٩٧ملادة ا  
ــاً    ــة أمين ــاً تشــمل األمان ــة مــن    عام ــاجهم اهليئ ومــن حتت

علـى توصـية    املوظفني. وتعني اجلمعية العامة األمني العـام بنـاءً  
 العــام هــو املوظــف اإلداري األكــرب يف جملــس األمــن. واألمــني

  اهليئة.
  ٤٨ املادة  
وتناقش أية توصية إىل اجلمعية العامة بشأن تعيني ...   

 األمني العام ويبت فيها يف جلسة سرية.
__________ 

) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٨والقــرار  A/54/1مجهوريــة كرييبــايت (  )١٠(  
ــه  ٢٥ ــاورو (و)؛ ١٩٩٩حزيران/يونيــــ ــة نــــ  A/54/2مجهوريــــ

)؛ ١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢٥) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٩والقرار 
ــا ( و ــة تونغــ ــرار  A/54/3مملكــ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٥٣والقــ ) املــ

  ). انظر الفصل السابع.١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٨

عقــد مــن النظــام الــداخلي املؤقــت،  ٤٨ وفقــا للمــادة  
 للنظر يف مسألة تقدمي توصـية إىل خاصة  لس األمن جلساتجم

ــة العامــ  ــام،    اجلمعي ــني الع ــيني األم وكــان تصــويت  ة بشــأن تع
ولـدى اختتـام   بـاالقتراع السـري.   يف تلك اجللسـات  لس لمجا

مـن النظـام الـداخلي     ٥٥ للمـادة  وفقـاً ُيعمَّم كان ، كل جلسة
النظـر يف التوصـية.   بلغهـا  املرحلـة الـيت    بيـان يشـري إىل  املؤقت، 

لــس يف توصــية مــن هــذا لمجنظــر ا املستعرضــةوخــالل الفتــرة 
  ).٢بيل واعتمدها باإلمجاع (احلالة الق
  

  ٢احلالة   
ــة   ــدت    ٣٧١٤ يف اجللســــ ــيت ُعقــــ ــة، الــــ يف اخلاصــــ

، نظر جملس األمن يف مسـألة  ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩
أوصـى  وتعـيني األمـني العـام لألمـم املتحـدة.      املتعلقـة ب التوصية 

مشــروع القــرار اجلمعيــة العامــة بتعــيني الســيد بطــرس بطــرس   
ــايل أمينــ  ــن      اًغ ــة م ــرة ثاني ــم املتحــدة لفت ــاً لألم ــانون  ١عام ك

ــاير  ــمرب   ٣١إىل  ١٩٩٧الثاين/ينـــــــ ــانون األول/ديســـــــ كـــــــ
١١(٢٠٠١(.  

وبعد إجراء اقتراع سـري، مل يعتمـد اجمللـس مشـروع       
عضـواً واعتـراض عضـو واحـد      ١٤بتأييد  يحظ ، الذيالقرار

وحيـث إن االعتـراض   وعدم امتناع أي عضو عـن التصـويت.   
  باجمللس، مل ُيعَتمد مشروع القرار. عضو دائمصدر عن 
يف اخلاصــــــة، الــــــيت ُعقــــــدت  ٣٧٢٥ ويف اجللســـــة   

ــانون األول/ديســـمرب  ١٣ ــر جملـــس األمـــن يف  ١٩٩٦كـ ، نظـ
تعــيني األمــني العــام لألمــم املتحــدة.   املتعلقــة بمســألة التوصــية 

باإلمجــاع القـــرار   وبعــد إجــراء اقتــراع ســـري، اختــذ اجمللــس     
يــة العامــة بتعــيني الســيد ) الـذي يوصــي اجلمع ١٩٩٦( ١٠٩٠
كــانون  ١أمينــاً عامــاً لألمــم املتحــدة للفتــرة مــن  عنــان كــويف 

. ٢٠٠١كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١إىل  ١٩٩٧الثاين/ينـــاير 
__________ 

  )١١(  S/1996/952. 
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ــة   ــالة مؤرخـ ــانون األول/ ١٣وبرسـ ــمرب  كـ  ،)١٢(١٩٩٦ديسـ
أحال رئيس جملس األمـن التوصـية إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة.      

وعمـــــالً هبـــــذه  ، ١٩٩٦كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٦يف و
نـان أمينـاً عامـاً    عالتوصية، عينـت اجلمعيـة العامـة رمسيـاً كـويف      

  .)١٣(لألمم املتحدة
  
انتخاب قضاة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة   - ٣

  واحملكمة الدولية لرواندا
 مالحظة  

ــتني         ــة بانتخــاب قضــاة احملكم ــراءات املتعلق ــرد اإلج ت
مــن النظــام  ١٣مــن املــادة  ٤ و ٣ و ٢الــدوليتني يف الفقــرات 

األساسي للمحكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، والفقـرات     
مـــــن النظـــــام األساســـــي  ١٢دة مـــــن املـــــا ٥ و ٤ و ٣ و ٢

  .)١٤(الدولية لرواندا للمحكمة
األمـني  أحـال  ويف كل حالة، ووفقاً للنظام األساسي،   

إليـه إىل رئـيس جملـس األمـن. مث     وردت العام الترشيحات اليت 
كان قـد  جملس األمن إىل عقد جلسة، وفقاً للتفاهم الذي عا د

قــراراً باملوافقــة واختــذ مت التوصــل إليــه يف مشــاوراته الســابقة،  
رئـيس جملـس   والحقا، أحـال  على املرشحني ملناصب القضاة. 

األمن رمسياً نص القـرار يف رسـالة موجهـة إىل رئـيس اجلمعيـة      
ــة. مث  ــة شــرعت العام ضــاة مــن القائمــة  انتخــاب القيف اجلمعي

  الواردة يف ذلك القرار.
  __________ 

  )١٢(  A/51/732. 

  )١٣(  A/51/L.66. 

لالطــــالع علــــى نــــص النظــــام األساســــي للمحكمــــة الدوليــــة   )١٤(  
رفــق، الــذي اعُتِمــد يف ، املS/25704ليوغوســالفيا الســابقة، انظــر 

ــس   ــرار اجمللـ ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧قـ ــايو  ٢٥) املـ . ١٩٩٣أيار/مـ
لالطالع على نص النظام األساسي للمحكمة الدولية لروانـدا،  و

تشرين الثاين/نوفمرب  ٨) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥انظر قرار اجمللس 
  ، املرفق.١٩٩٤

  ٣احلالة   
ــة    ــودة يف  ،٣٧٦٣يف اجللســـ ــان/أبريل  ٨املعقـــ نيســـ
ــرار    ١٩٩٧ ــن الق ــس األم ــذ جمل ــذي ١٩٩٧( ١١٠٤، اخت ) ال

مـــن النظـــام  ١٣(ج) مـــن املـــادة  ٢قـــدَّم فيـــه، وفقـــاً للفقـــرة 
هبـا  األساسي للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، قائمـة      

ميكـــن للجمعيـــة العامـــة أن تنتخـــب مـــن بينـــهم مرشـــحاً  ١٩
 ،)١٥(نفســـه التـــاريخحتمـــل رســـالة بوللمحكمـــة.  قاضـــياً ١١

أحال رئيس جملس األمن إىل رئيس اجلمعية العامة نص القـرار  
). وأثنــــاء الــــدورة احلاديــــة واخلمســــني، يف  ١٩٩٧( ١١٠٤

، ووفقـاً  ١٩٩٧أيار/مـايو   ٢٠املعقودة يف  ،٩٨اجللسة العامة 
مــن النظــام األساســي، انتخبــت   ١٣د) مــن املــادة ( ٢للفقــرة 

قاضــياً للمحكمــة الدوليــة، أي املرشــحني   ١١اجلمعيــة العامــة 
أصـــوات الـــدول مـــن الـــذين حصـــلوا علـــى األغلبيـــة املطلقـــة 

األعضاء يف األمـم املتحـدة والـدول غـري األعضـاء الـيت حتـتفظ        
مــن  ٤ببعثــات دائمــة يف مقــر األمــم املتحــدة. ووفقــاً للفقــرة    

مــن النظــام األساســي، انُتِخــَب القضــاة لفتــرة أربــع   ١٣ادة املــ
  .١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧من تبدأ سنوات 

  
  ٤احلالة   
ــة    ــودة يف  ،٣٩٣٤يف اجللسـ ــبتمرب  ٣٠املعقـ أيلول/سـ
ــرار    ١٩٩٨ ــن الق ــس األم ــذ جمل ــذي ١٩٩٨( ١٢٠٠، اخت ) ال
ــد ــ اعتم ــرة  ب ــاً للفق ــادة   ٣ه، وفق ــن امل ــام  ١٢(ج) م ــن النظ  م
ــ ــة هبـــ   األساسـ ــدا، قائمـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ  اي للمحكمـ

قضـاة   تنتخب من بينـهم مرشحاً ميكن للجمعية العامة أن  ١٨
ــةا ــرة  ةالســت حملكم ــاً للفق ــادة   ٢. ووفق مــن النظــام   ١٢مــن امل

األساســي، يكــون أعضــاء دائــرة االســتئناف باحملكمــة الدوليــة  
ــتئناف   ــاء دائـــرة االسـ ــاً أعضـ ــابقة هـــم أيضـ  ليوغوســـالفيا السـ

، )١٦(نفســه التــاريخحتمــل رســالة بوباحملكمــة الدوليــة لروانــدا. 
__________ 

  )١٥(  A/51/867. 

  )١٦(  A/53/442. 
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أحال رئيس جملس األمن إىل رئيس اجلمعية العامة نص القـرار  
ــدورة  ١٩٩٨( ١٢٠٠ ــاء ال ــة) شــامالً الترشــيحات. وأثن  الثالث

ــة   ــة العامـ ــني، يف اجللسـ ــودة يف  ،٥٢واخلمسـ ــرين  ٣املعقـ تشـ
مـن   ١٢ن املـادة  (د) م ٣، ووفقاً للفقرة ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

النظـــام األساســـي، انتخبـــت اجلمعيـــة العامـــة تســـعة قضـــاة       
للمحكمة الدولية، أي املرشحني الذين حصـلوا علـى األغلبيـة    

أصوات الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة والـدول    من املطلقة 
غري األعضاء الـيت حتـتفظ ببعثـات مراقبـة دائمـة يف مقـر األمـم        

مـن النظـام األساسـي،     ١٢املادة من  ٥املتحدة. ووفقاً للفقرة 
ــنوا  ــرة أربـــع سـ ــاة لفتـ ــدأ ت انُتِخـــَب القضـ ــار/ ٢٥مـــن تبـ   أيـ

  .١٩٩٩مايو 
  

التقارير املقدمة من جملـس األمـن إىل اجلمعيـة     -هاء 
  العامة

    ٣الفقرة ، ٢٤املادة   
يرفع جملس األمن تقارير سنوية، وأخـرى خاصـة، إذا     

  .فيها  اقتضت احلال إىل اجلمعية عامة لتنظر
  

    ١الفقرة ، ١٥املادة   
تتلقــى اجلمعيــة العامــة تقــارير ســنوية وأخــرى خاصــة    

من جملس األمن وتنظر فيها، وتتضمن هـذه التقـارير بيانـاً عـن     
ذها حلفــظ التــدابري الــيت يكــون جملــس األمــن قــد قّررهــا أو اختــ

 السلم واألمن الدوليني.

ــالفقرة  عمــالً   مــن امليثــاق، واصــل   ٢٤مــن املــادة  ٣ب
 .)١٧(األمــن تقــدمي تقـــارير ســنوية إىل اجلمعيــة العامـــة    جملــس  

__________ 

ير السنوية يف اجللسات العامة التاليـة:  جملس األمن التقار اعتمد  )١٧(  
ــون (   ــادي واخلمســ ــر احلــ ــذي التقريــ ــن   الــ ــرة مــ ــي الفتــ يغطــ

ــه  ١٦ ــه  ١٥إىل  ١٩٩٥حزيران/يونيـــ ) ١٩٩٦حزيران/يونيـــ
تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣املعقودة يف  ٣٧١١املعتمد يف اجللسة 

يغطــي الفتــرة مــن الــذي التقريــر الثــاين واخلمســون (و؛ ١٩٩٦
ــه  ١٦ ــه  ١٥إىل  ١٩٩٦حزيران/يونيـــ ) ١٩٩٧حزيران/يونيـــ

بعد أن تقدم األمانة العامة بياناً توضـيحياً اعتمـاد   كان جيري و
  ن تصويت يف جلسة يعقدها اجمللس.كل تقرير بدو

مبـذكرة مقدمـة مـن    و، ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٢ويف   
اتفق أعضاء اجمللـس علـى إجـراء عـدد      ،)١٨(رئيس جملس األمن

باإلضافة إىل فمضمون التقرير السنوي. يف لتغيريات كبري من ا
علــى نــوع املعلومــات الــيت يــتعني أن يتضــمنها التقريــر    الــنصِّ
يتعلق بكل موضوع تناوله اجمللس، اشتمل الشكل املـنقح   فيما

للتقارير أيضاً على مادة موضوعية إضافية مـن قبيـل معلومـات    
ــا      ــا فيهـ ــس مبـ ــة للمجلـ ــزة الفرعيـ ــل األجهـ ــق بعمـ ــان تتعلـ جلـ

اجلــزاءات؛ ومعلومــات تتعلــق بوثــائق اجمللــس وأســاليب عملــه  
ش تنـاقَ  ه إليهـا انتبـاه اجمللـس ومل   جِّـ وإجراءاته؛ واملسائل الـيت وُ 

ــالتقرير. وأضــيف أيضــاً        ــرة املشــمولة ب ــس خــالل الفت يف اجملل
ــع     ــل جلميـ ــمن الـــنص الكامـ ــا يتضـ ــدان، أوهلمـ ــذييالن جديـ تـ

ة الـيت اعتمـدها اجمللـس    القرارات واملقررات والبيانـات الرئاسـي  
أو صوَّت عليها خالل السنة املعنية، ويقدم الثـاين بيانـات عـن    
االجتماعــات املعقــودة مــع البلــدان املســامهة بقــوات. والتغــيري   
األخري الوارد يف املـذكرة هـو أن ُيرفَـق بـالتقرير، كإضـافة لـه،       

__________ 

ــة   ــد يف اجللســ ــودة يف  ٣٨١٥املعتمــ ــبتمرب  ١٢املعقــ أيلول/ســ
يغطـي الفتـرة مـن    الـذي  التقرير الثالـث واخلمسـون (  و؛ ١٩٩٧

ــه  ١٦ ــه  ١٥إىل  ١٩٩٧حزيران/يونيـــ ) ١٩٩٨حزيران/يونيـــ
ــة  ــد يف اجللســـ ــودة يف  ٣٩٢٣املعتمـــ ــبتمرب  ٩املعقـــ أيلول/ســـ

يغطــي الفتــرة مــن الــذي مســون (التقريــر الرابــع واخلو؛ ١٩٩٨
ــه  ١٦ ــه  ١٥إىل  ١٩٩٨حزيران/يونيـــ ) ١٩٩٩حزيران/يونيـــ

ســــبتمرب  أيلــــول/ ٢املعقــــودة يف  ٤٠٤٠املعتمــــد يف اجللســــة 
يغطـي الفتـرة مـن    الذي التقرير اخلامس واخلمسون (و؛ ١٩٩٩

ــه  ١٦ ــه  ١٥إىل  ١٩٩٩حزيران/يونيـــ ) ٢٠٠٠حزيران/يونيـــ
آب/أغســــطس  ٣١يف املعقــــودة  ٤١٩٢املعتمــــد يف اجللســــة 

٢٠٠٠.  
  )١٨(  S/1997/451. 
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تقييمــات مــوجزة ألعمــال جملــس األمــن يعــّدها األعضــاء ممــن  
  .)١٩(هم كرؤساء للمجلسأمتوا مهام
وخــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا هــذا امللحــق، مل يقــدم         

علـى سـبيل    -تقـارير خاصـة إىل اجلمعيـة العامـة      ةلس أيـ لمجا
ــ عمــالً املثــال، ــداخلي   ٦٠مــن املــادة  ٣الفقرة ب مــن النظــام ال

  .)٢٠(املؤقت للمجلس
  

ــة الــيت أنشــأهتا      -واو  العالقــات مــع اهليئــات الفرعي
  اجلمعية العامة

 مالحظة  

ا اجلمعيـة العامـة   تهاضطلعت هيئات فرعية معينة أنشـأ   
لـس  لمجتربطهـا بـا   ابدور ما يف أعمال جملس األمـن، إمـا ألهنـ   

القــة خاصــة مبوجــب قــرارات صــادرة عــن اجلمعيــة العامــة،   ع
لس استعان خبدمات هذه اهليئات الفرعية أو دعـا  لمجألن ا أو

 .هيف جلساتإىل املشاركة موظفيها 

، مل ُتجــــر مناقشــــات  املستعرضــــةفتــــرة وخــــالل ال  
 دســتورية بشــأن العالقــات بــني هــذه اهليئــات الفرعيــة وجملــس 
األمن. ومـن بـني اهليئـات الفرعيـة الـيت ال تـزال متـارس عملـها         
ــة األمــم      ــات حفــظ الســلم؛ وبعث ــة بعملي ــة اخلاصــة املعني اللجن
املتحدة اخلاصة يف أفغانستان؛ والبعثة املدنية الدولية يف هـاييت؛  
وبعثـــة األمـــم املتحـــدة للتحقـــق مـــن حالـــة حقـــوق اإلنســـان   
واالمتثـــال اللتزامـــات االتفـــاق الشـــامل حلقـــوق اإلنســـان يف  

__________ 

يف بدايـة اإلضـافة الـيت     التـايل  تحفظالـ نصَّت املذكرة علـى إيـراد     )١٩(  
ُيقَصد بإرفاق تقييمـات الرؤسـاء السـابقني    ”تتضمن التقييمات: 

ــم؛     ألعمــال جملــس األمــن كإضــافة للتقريــر أن تكــون جملــرد العل
 .“جملس األمنيتعني، بالضرورة، اعتبارها ممثلة آلراء  وال

ــة       )٢٠(   ــه إذا مل يــوص جملــس األمــن بقبــول الدول تــنص املــادة علــى أن
كــان ”النظــر يف طلبــها،  يؤجــلصــاحبة الطلــب يف العضــوية أو 

عليه أن يقدم إىل اجلمعية العامـة تقريـرا خاصـاً مشـفوعاً مبحضـر      
 .“كامل للمناقشة

ــل املفتــوح العضــوية املعــين مبســألة        ــاال؛ والفريــق العام غواتيم
التمثيل العادل يف عضوية جملس األمـن وزيـادة عـدد أعضـائه؛     

غـري القابلـة    واللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه 
 للتصـــرف. وقـــدمت هـــذه الكيانـــات تقـــارير وتوصـــيات إىل 

 ، حســب االقتضــاء، عمــالً جملــس األمــن و/أو اجلمعيــة العامــة 
  بطلب من اجلمعية العامة.

، تضـمَّن مقـرر واحـد اختـذه     املستعرضةوخالل الفترة   
ــق يف       ــدة للتحقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــارة إىل بعثـ ــن إشـ ــس األمـ جملـ

. وأشـــار اجمللـــس أيضـــاً يف   )٢١()٨غواتيمـــاال (انظـــر احلالـــة   
مقرراته إىل أربع هيئات فرعيـة أخـرى أنشـأهتا اجلمعيـة العامـة      

). ويف عدة مواضع، أشار اجمللـس  ٧إىل  ٥(انظر احلاالت من 
  ).٩الفريق العامل (انظر احلالة  إىل

ــاه      ــرد يف اجلــدول أدن ــان بوي ــن   بي ــواردة م الرســائل ال
طيين حلقوقـه غـري القابلـة    اللجنة املعنية مبمارسـة الشـعب الفلسـ   

ــس     ــجِّلَت مشــاركتها يف جلســات اجملل ــد ُس يف  للتصــرف؛ وق
  الفصل الثالث من هذا امللحق.

  
  ٥احلالة   
ببيـان رئاسـي متعلـق    و، ١٩٩٦آب/أغسطس  ٣٠يف   

إزالة األلغام يف سـياق عمليـات   ”ببند جدول األعمال املعنون 
س أن ، الحـظ أعضـاء اجمللـ   )٢٢(“األمم املتحـدة حلفـظ السـالم   

ــة األلغــام    مهمــاً كــثرياً مــا يكــون  النشــر املبكــر لوحــدات إزال
نيـة  عاللجنة اخلاصـة امل  والفعالية عمليات حفظ السالم، وشجع

بعمليات حفظ السالم على دراسة اخليـارات مـن أجـل حتقيـق     
الـدول األعضـاء علـى دراسـة      البيان شجعوهذا النشر املبكر. 

 ددة يف هـــذا الصـــدمـــا إذا كـــان بإمكاهنـــا تقـــدمي يـــد املســـاع 
والشكل الذي ميكن أن تتخذه هـذه املسـاعدة. وعـالوة علـى     

__________ 

  ).١٩٩٧( ١٠٩٤القرار   )٢١(  
  )٢٢(  S/PRST/1996/37. 
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عـن إجـراء اسـتعراض شـامل     اجمللـس   اتذلك، ونظراً ملسـؤولي 
ع أعضـاء اجمللـس   لكامل مسـألة عمليـات حفـظ السـالم، شـجَّ     

اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات حفــظ الســالم علــى مواصــلة   
الـــة األلغـــام يف   وتكثيـــف دراســـتها للجوانـــب التنفيذيـــة إلز    

هــذه الدراســات ميكــن أن وقــالوا إن عمليــات حفــظ الســالم. 
تتضـــمن حتلـــيالً للخـــربة املكتســـبة يف جمـــال إزالـــة األلغـــام يف   

  .)٢٣( عمليات حفظ السالم السابقة
ــان و   ــيس اجمللـــس  ببيـ ــن رئـ ــؤرخمـ ــه  ١٤ مـ متوز/يوليـ
اجمللس اجلهود الـيت تبـذهلا اجلمعيـة    أعضاء ، الحظ )٢٤(١٩٩٧

نتها اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السـالم مـن أجـل    العامة وجل
ــتعراض عمليـــات حفـــظ    ــة يف اسـ ــها املتمثلـ االضـــطالع مبهمتـ
السـالم مــن مجيـع جوانبــها، مبـا يف ذلــك تعزيـز قــدرة منظومــة     
األمم املتحدة على الوفاء بالطلب املتزايد على الشـرطة املدنيـة   

  يف عمليات حفظ السالم.  
ــود ،٤٠٤٦يف اجللســة و   أيلول/ســبتمرب  ١٦ة يف املعق
ظر يف بند جـدول األعمـال املعنـون    ، اجتمع اجمللس للن١٩٩٩

 ،املـداوالت وأثناء . “املدنيني يف حاالت الرتاع املسلحمحاية ”
عــن توصــيات بشــأن إدمــاج    أعــرب ممثــل غــابون، متحــدثا    

قوق اإلنسـان واملسـاعدة اإلنسـانية يف أنشـطة     تتعلق حبشواغل 
ع اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات     عن اتفاقـه مـ  حفظ السالم، 

ــات جيــب أن تكــون       ــو أن العملي ــا وه ــظ الســالم يف رأيه حف
الشـرطة املدنيـة،   أنشـطة تتعلـق ب  فتتضـمن  التخصصات متعددة 

ــزع الســالح والتســريح، ومكافحــة     واملســاعدة اإلنســانية، ون
االجتــار غــري املشــروع باألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة، 

  .)٢٥(وحقوق اإلنسان
  

  ٦احلالة   
__________ 

  .١نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٣(  
  )٢٤(  S/PRST/1997/38. 

  )٢٥(  S/PV.4046 ٢٧، الصفحة. 

وببيــان عــن الــرئيس مــؤرخ   ،املستعرضــةأثنــاء الفتــرة   
اجمللـس مـن جديـد     أعضـاء  ، أكد)٢٦(١٩٩٦شباط/فرباير  ١٥

ــده ــذهلا البعثــة اخلاصــة لألمــم        متأيي ــيت تب ــل للجهــود ال الكام
املتحــدة يف أفغانســتان إلجيــاد حــل ســلمي للــرتاع مــن خــالل    

مــة علــى إقامــة جملــس ذي ســلطة وذي صــفة متثيليــة كاملــة قائ
البيــان قاعــدة عريضــة ومقبولــة مــن مجيــع األفغــانيني. وطلــب   

أيضــاً إىل كــل األفغــانيني أن يتعــاونوا تعاونــاً كــامالً مــع البعثــة 
  اخلاصة يف سعيها إىل حتقيق هذا اهلدف.

ــة و   ــودة يف  ،٣٦٥٠يف اجللســ ــان/أبريل  ٩املعقــ نيســ
 ، اجتمع اجمللـس للنظـر يف احلالـة يف أفغانسـتان. وأثنـاء     ١٩٩٦

 املبـادرات الـيت تقـوم هبـ    ا علـى أعضـاء اجمللـس    أثـىن املداوالت، 
ر ممثـل أملانيـا   اأشـ و. وأكدوا تأييدهم الكامـل هلـا   البعثة اخلاصة

ــة   ــة العام ــرار اجلمعي ــة اخلاصــة    ٥٠/٨٨إىل ق ــذي ميــنح البعث ال
إنشـاء آليـة انتقاليـة،    ”والية تيسري املصاحلة الوطنية من خـالل  

. وقـال إن  “ائم إلطالق النـار ونقل السلطة، ووقف فوري ود
 رئيس اللجنة اخلاصة بذل جهوداً ضخمة للعمل مع األطـراف 

. وقـال  اعلـى عملـه   امن أجل بلـوغ هـذا األهـداف، وشـكره    
أنـه ينبغـي تشـجيع    وفـود أخـرى يف   كذلك إن وفده يتفق مـع  

اللجنة اخلاصة على أن توسع إىل حد ما هنجهـا بالسـعي أيضـاً    
ألخرى اليت يتعني معاجلتها يف إطـار  إىل إجياد حلول للمسائل ا

ــة.   ــة البعث ــود   والي ــت تلــك الوف ــأن هنجــاً   وكان ــاع ب ــى اقتن عل
موسعاً من هذا القبيل من شأنه أن يتيح فرصاً جديدة للنجـاح  

  .)٢٧( يف عمل البعثة اخلاصة
تشـــــرين  ٢٢املـــــؤرخ  ،)١٩٩٦( ١٠٧٦بـــــالقرار و  

، أكــد جملــس األمــن مــن جديــد تأييــده  ١٩٩٦األول/أكتــوبر 
الكامل للجهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة، وال سـيما أنشـطة        
بعثـــة األمـــم املتحـــدة اخلاصـــة يف أفغانســـتان، لتيســـري العمليـــة 

__________ 

  )٢٦(  S/PRST/1996/6. 

  )٢٧(  S/PV.3650 ١٢، الصفحة. 
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صاحلة وطنيـة وتسـوية سياسـية دائمـة     مالسياسية هبدف حتقيق 
مبشــاركة مجيــع أطــراف الــرتاع وقطاعــات اجملتمــع األفغــاين       

ة أن تتعـاون  كافة. وطلب كذلك إىل مجيـع األطـراف األفغانيـ   
مع البعثة اخلاصة، وطلب إىل األمـني العـام أن يواصـل إطـالع     
ــكرية     ــية والعسـ ــة السياسـ ــى احلالـ ــة علـ ــفة منتظمـ اجمللـــس بصـ
واإلنســانية يف أفغانســتان، اســتناداً إىل املعلومــات الــواردة مــن  

  البعثة اخلاصة.
ــية الحقـــة    ــتة بيانـــات رئاسـ ــ)٢٨(ويف سـ ــاء ، أيَّـ د أعضـ

خلاصـــة، وطلبــوا إىل مجيـــع األطـــراف  ا ةاجمللــس أنشـــطة البعثــ  
األفغانيــة أن تتعــاون تعاونــاً كـــامالً مــع البعثــة اخلاصـــة. ويف      

، وعمـــالً برســـالة موجهـــة إىل األمـــني  ١٩٩٧أيار/مـــايو  ١٣
ــام ــود     )٢٩(العـ ــاندته للجهـ ــد مسـ ــس تأكيـ ــيس اجمللـ ــاد رئـ ، أعـ

املتواصلة اليت تبذهلا بعثة األمـم املتحـدة اخلاصـة إىل أفغانسـتان     
ــة  ــة يف أفغانســتان اســتناداً إىل   الرامي إىل تيســري املصــاحلة الوطني

  ).١٩٩٦( ١٠٧٦والقرار  ٥١/١٩٥امة قرار اجلمعية الع
ــالقرارين و   ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٣بـــــ  آب/ ٢٨) املـــــ

ــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٤ ، و١٩٩٨أغســــطس  ــانون  ٨) املــ كــ
، أكــد اجمللــس مــن جديــد دعمــه التــام  ١٩٩٨األول/ديســمرب 

تحــدة، وال ســيما ألنشــطة بعثــة  الــيت تبــذهلا األمــم امل  دللجهــو
  األمم املتحدة اخلاصة يف أفغانستان.

  
  ٧احلالة   
 املستعرضـــةيف عــدة مقـــررات اُتِخـــذَت أثنـــاء الفتـــرة    
املســــألة املتعلقــــة ”ببنــــد جــــدول األعمــــال املعنــــون  تتصــــل

__________ 

  )٢٨(  S/PRST/1996/40  وS/PRST/1997/20  وS/PRST/1997/35 
 .S/PRST/1999/29و S/PRST/1998/22و  S/PRST/1997/55 و

  )٢٩(  S/1997/366. 

، أثىن اجمللـس علـى إسـهام البعثـة املدنيـة الدوليـة يف       )٣٠(“هباييت
تعلـق ببنـد   بـاء امل  ٤٧/٢٠عيـة العامـة   بقرار اجلمو. وأيَّدههاييت 

حالـة الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان     ”جدول األعمال املعنون 
  أُِذن مبشاركة األمم املتحدة يف البعثة.“ يف هاييت
تشـــــرين  ٢٨املـــــؤرخ )، ١٩٩٧( ١١٤١بـــــالقرار و  

، الحظ اجمللس ما قامت به البعثـة املدنيـة   ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 
ــة يف هــاييت مــن دور  ــى إنشــاء    الدولي رئيســي يف املســاعدة عل

شرطة وطنية هايتية ذات حجـم وهيكـل مناسـبني تعمـل علـى      
أمت وجــه بوصــفها عنصــراً أساســياً لتــدعيم الدميقراطيــة وإعــادة 

  تنشيط النظام القضائي يف هاييت.
تشـــــرين  ٣٠املـــــؤرخ )، ١٩٩٩( ١٢٧٧وبـــــالقرار   

للبعثـة  ، أشـاد اجمللـس باملسـامهات القيِّمـة     ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
املدنية الدولية يف هاييت يف مساعدة حكومـة هـاييت عـن طريـق     
الدعم واإلسهام يف إضفاء طابع االقتـدار املهـين علـى الشـرطة     
الوطنية اهلايتية بوصفها عنصراً أصيالً من عناصـر تـدعيم نظـام    
العدالة يف هاييت، وكذلك عن طريق جهودها يف جمـال تطـوير   

  املؤسسات الوطنية.
  

  ٨احلالة   
كــــــانون  ٢٠املــــــؤرخ )، ١٩٩٧( ١٠٩٤بــــــالقرار   

، قــرر اجمللــس وفقــاً للتوصــيات الــواردة يف  ١٩٩٧الثاين/ينــاير 
، ١٩٩٦كانون األول/ديسـمرب   ١٧تقرير األمني العام املؤرخ 

ــأن ُيلِحــ     ــة أشــهر ب ــدة ثالث ــأذن مل ــم املتحــدة   أن ي ــة األم ق ببعث
 للتحقق مـن حالـة حقـوق اإلنسـان ومـن االمتثـال لاللتزامـات       
ــان يف     ــوق اإلنســ ــأن حقــ ــامل بشــ ــاق الشــ ــواردة يف االتفــ الــ

مراقبـاً عسـكرياً مـع مـا يلـزم       ١٥٥مـن   اًمؤلفـ  اًغواتيماال فريق
ــاق       ــق مــن اتف ــيني، وذلــك ألغــراض التحق ــوظفني الطب مــن امل

__________ 

؛ والقـرار  ١٩٩٦شـباط/فرباير   ٢٩) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٤٨القرار   )٣٠(  
ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٣ ــه  ٢٨) املـــ ــرار ١٩٩٦حزيران/يونيـــ ؛ والقـــ
  .١٩٩٦كانون األول/ديسمري  ٥) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٦
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وقف إطالق النار النـهائي، وطلـب إىل األمـني العـام أن خيطـر      
  .اجمللس يف موقع أقصاه أسبوعان قبل بداية العملية

، )٣١(١٩٩٧آذار/مـارس   ٥وببيان من الرئيس مؤرخ   
من نشـر   ١٩٩٧آذار/مارس  ٣رحب أعضاء اجمللس مبا مت يف 

ــة األمــم     فريــق مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني امللحــق ببعث
ــة حقــ     ــن حال ــق م ــن االمتثــال   واملتحــدة للتحق ق اإلنســان وم

لاللتزامات الواردة يف االتفاق الشامل بشـأن حقـوق اإلنسـان    
، رحـب  )٣٢(ًصـدر الحقـا  مـن الـرئيس   يف غواتيماال. ويف بيان 

أعضاء اجمللس بالنجاح احملرز يف إمتام بعثة املراقبني العسـكريني  
امللحقة ببعثة األمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال، وفقـاً للقـرار   

١٩٩٧( ١٠٩٤.(  
  

  ٩احلالة   
موجهـة إىل   ،١٩٩٩آذار/مـارس   ١٥رسالة مؤرخة ب  

تقدم ممثل فرتويـال بعـدة    ،)٣٣(ورئيس جملس األمناألمني العام 
مالحظــات بشــأن املناقشــة الــيت جــرت حتــت إشــراف الفريــق   
ــألة التمثيـــل العـــادل يف    العامـــل املفتـــوح العضـــوية املعـــين مبسـ

ويف هـذا الصـدد،    عضوية جملس األمن وزيـادة عـدد أعضـائه.   
ذكر أن صـيغة آريـا تشـكل ثـروة مـن إجـراءات جملـس األمـن         

 كـذلك وذكـر  ‘‘. الرؤيـة العمليـة ملسـؤولياته    ’’ ربة وومثرة اخل
أنه ينبغي استخدام هذه اآللية ذات الطابع غري الرمسي حسـب  

أضــاف و تقــدير رئــيس جملــس األمــن، وبتخويــل مــن أعضــائه.
مع ذلك، استخدام صيغة أريـا وفقـا ملفهومهـا    ، ينبغيقائال إنه 

لـــدان األصـــلي وال جيـــب االســـتناد إليهـــا الســـتقبال ممثلـــي الب 
الكاملــة العضــوية يف األمــم املتحــدة، فهــذا يتعــارض مــع مبــدأ  

مــن  ٢املســاواة يف الســيادة بــني مجيــع الــدول الــوارد يف املــادة  
 .ميثاق األمم املتحدة

__________ 

  )٣١(  S/PRST/1997/9. 

  )٣٢(  S/PRST/1997/28. 

  )٣٣(  S/1999/286.  

تشـــــــرين  ٢٩املعقـــــــودة يف  ،٤٠٧٢ويف اجللســـــــة   
ــاين/نوفمرب  ــد  ١٩٩٩الث جــدول األعمــال  ، نظــر اجمللــس يف بن

ــون  ــن يف م ’’املعن ــع الصــراعات املســلحة  دور جملــس األم  ‘‘.ن
ه يؤيــد بلــد وأثنــاء املناقشــة، أشــار ممثــل بــيالروس إىل إن وفــد 

ــدول خــالل املناقشــة      ــد مــن ال ــه العدي ــراح الــذي تقــدم ب االقت
العامة يف دورة اجلمعية العامة فيما يتعلـق باحلاجـة إىل مناقشـة    

وأعـرب عـن   . داخل اجلمعيـة العامـة   ،مسائل التدخل اإلنساين
رة إجراء مناقشة عادلة ومنصفة ومجاعيـة، وهـو   اعتقاده بضرو

 .يشكل القاعدة األساسـية لعمـل األمـم املتحـدة    وصفه بأنه ما 
وقال إنه يرى ضرورة أن تشـكل اجلمعيـة العامـة فريقـا عـامال      
خاصا مفتوح العضوية ميكنه أن يضفي الطابع املؤسسـي علـى   
املناقشــة ورمبــا يصــل إىل اســتنتاجات وتوصــيات عامــة بشــأن   

 .)٣٤(ه املسألةهذ

كـانون   ١٥املعقـودة يف   ،٤٠٨١اجللسة ، يف والحقا  
، اجتمـــع جملـــس األمـــن ملناقشـــة بنـــد  ١٩٩٩األول/ديســـمرب 

ــون    ــال املعن ــا ’’جــدول األعم ــة يف أفريقي ــاء ســري   ‘‘.احلال وأثن
املــوارد  املناقشــة، أشــار ممثــل كولومبيــا إىل أنــه بغيــة اســتخدام 

ــى حنــ     ــة عل ــة داخــل املنظم ــق  الشــحيحة املتاح و أفضــل لتحقي
السالم يف أفريقيا، من الضـروري حتسـني التنسـيق بـني خمتلـف      
أجهــزة األمــم املتحــدة واملواءمــة بينــها، خاصــة جملــس األمــن،  
واجلمعية العامة، واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي. وأضـاف     

يتفق مع قرار اجلمعية العامـة   بلده قائال يف هذا الصدد إن وفد
العضوية لرصد تنفيذ التوصيات الـيت  إنشاء فريق عامل مفتوح 

تقدم هبا األمني العام يف تقريره، باالستفادة، إضـافة إىل ذلـك،   
ــا     ــل إليهـ ــيت توصـ ــتنتاجات الـ ــن االسـ ــادي   مـ ــس االقتصـ اجمللـ

  .)٣٥(واالجتماعي يف دورته األخرية
__________ 

  )٣٤(  S/PV.4072 ٦، الصفحة.  
  )٣٥(  S/PV.4081  االستئناف)١٨)، الصفحة ١.  
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ــه رئــيس      ــان الــذي أدىل ب ــا إىل البي وأشــار ممثــل إيطالي
ــة     ــة يف اجلمعي ــة الوحــدة األفريقي ــه أن   منظم ــة، وأكــد في العام

ــوح     ــق العامـــل املفتـ ــد دور الفريـ ــدد بعـ ــة مل حتـ ــة العامـ اجلمعيـ
ــة واخلمســني ءالعضــوية الــذي قــررت إنشــا   .ه يف دورهتــا الثالث

الفريـق العامـل أن    أن يكفـل  ضـرورة  واقترح، يف هذا الصدد،
وذكـر كـذلك    رأس أولويات األمم املتحدة.على تظل أفريقيا 

كمــا أشــار األمــني العــام نفســه يف   أنــه ينبغــي للفريــق العامــل،
أن  ،١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب  ٨بيانــه الــذي أدىل بــه يف 

وإال، . ولويـة العليـا  األيعزز ويضمن اتساق اجلهود لتنفيذ هذه 
فإن تكاثر املبادرات قد يهدد بتوليـد مشـاكل أكثـر مـن إجيـاد      

  .)٣٦(احللول
__________ 

  .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

 اجلمعية العامةأة من ِقبل املنشالفرعية األجهزة الرسائل الواردة من   - زاي  

 الرسائل الواردة من اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف    
    

  املوضوع  التاريخ  رقم الوثيقة

S/1996/667 من رئيس اللجنـة، تنقـل    ١٩٩٦أغسطس آب/ ١٦رسالة مؤرخة ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٦
تصـــلة مبمارســـة الشـــعب اعتــراض اللجنـــة علـــى حـــذف البنـــود امل 

ــطني،       ــية فلسـ ــرف، وقضـ ــة للتصـ ــري القابلـ ــه غـ ــطيين حلقوقـ الفلسـ
ومشكلة الشرق األوسط، من قائمـة البنـود املعروضـة علـى جملـس      

 .األمن

 S/1996/795 مـــن رئـــيس اللجنـــة،  ١٩٩٦ســـبتمرب أيلول/ ٢٦رســالة مؤرخـــة   ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٦
األراضــي الفلســطينية توجــه االنتبــاه إىل تصــاعد أعمــال العنــف يف 

احملتلــة عقــب القــرار اإلســرائيلي بفــتح مــدخل جديــد إىل النفــق        
األثــري يف القــدس الشــرقية، الــذي ميتــد حتــت املمتلكــات العربيــة    
بطول احلائط الغريب للحرم الشـريف، ثالـث أكـرب املواقـع املقدسـة      

 .يف اإلسالم

S/1997/172 من رئيس اللجنة بالنيابـة،   ١٩٩٧اير فربشباط/ ٢٨رسالة مؤرخة ١٩٩٧شباط/فرباير  ٢٨
يعــرب فيهــا عــن القلــق إزاء قــرار إســرائيل بنــاء مســتوطنة يهوديــة   
ــة يف جنـــوب القـــدس    ــة جبـــل أبـــو غنـــيم الواقعـ جديـــدة يف منطقـ

 .الشرقية

S/1998/134 مـن رئـيس اللجنـة، يكـرر      ١٩٩٨فرباير شباط/ ١٧رسالة مؤرخة ١٩٩٨شباط/فرباير  ١٧
اض اللجنـــة علـــى حـــذف بنـــود تتصـــل فيهــا اإلعـــراب عـــن اعتـــر 

  .مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
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  املوضوع  التاريخ  رقم الوثيقة

S/1999/151 مـن رئـيس اللجنـة، يكـرر      ١٩٩٩فرباير /شباط ١١رسالة مؤرخة ١٩٩٩شباط/فرباير  ١١
فيهــا اإلعــراب عــن اعتــراض اللجنــة علــى إلغــاء البنــود املتصــلة         

لقابلـة للتصـرف وقضـية    مبمارسة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري ا    
 فلسطني ومشكلة الشرق األوسط من القائمة.

S/1999/512 مـن رئـيس اللجنـة تطلـب مـن       ١٩٩٩أيار/مـايو   ٤رسالة مؤرخة ١٩٩٩أيار/مايو  ٤
غــــري ’’وإجراءاهتــــا ‘‘ سياســــاهتا’’حكومــــة إســــرائيل أن توقــــف 

الــيت هتــدف إىل إجيــاد حقــائق علــى أرض الواقــع عــن   ‘‘ املشــروعة
إنشــاء مســتوطنات جديــدة وتوســيع مــن بينــها أمــور،  طريــق مجلــة

وعرقلــة التنميــة االقتصــادية وســبل كســب      املســتوطنات القائمــة 
للفلســطينيني، وحرمــان الشــعب الفلســطيين مــن     بالنســبة الــرزق

وكـرر الـرئيس أيضـا موقـف اللجنـة      . حقوقه غري القابلـة للتصـرف  
قابلــة املبــدئي دعمــا ملمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري ال      

  .للتصرف، مبا فيها احلق يف تقرير املصري وإقامة دولة ذات سيادة
  

 اجلزء الثاين    
املمارسة فيما يتعلق  :العالقات مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي    

 من امليثاق ٦٥باملادة 

  
  ٦٥املادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن ميد جملس األمـن مبـا يلـزم مـن املعلومـات وعليـه         
 ن يعاونه مىت طلب إليه ذلك.أ

  
 مالحظة  

يتنـاول  و يعىن هذا اجلزء بالعالقة بني جملـس األمـن واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي.       
من ميثاق األمم املتحـدة   ٦٥ألف قرارات جملس األمن اليت تتضمن إشارة إما إىل املادة القسم 

اوالت جملـس األمـن (احلـاالت    بـاء مـد  القسـم  ويتناول . أو إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
على أمهية توثيق العالقات بـني اهليئـتني، وال سـيما يف    ها ) اليت جرى التشديد أثناء١٣إىل  ١٠

 .سياق بناء السلم بعد انتهاء الرتاع
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الطلبات املقدمة إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي أو اإلشـارات إليـه الـواردة       -ألف   
  يف قرارات جملس األمن

ــرة     ــالل الفتـ ــةخـ ــادي    املستعرضـ ــا إىل اجمللـــس االقتصـ ــن رمسيـ ــه جملـــس األمـ ، مل يوجـ
أشــار إشــارة  األمــن غــري أن جملــس. واالجتمــاعي طلبــا للحصــول علــى معلومــات أو مســاعدة

رات عديـدة أخـرى، يف   اويف قـر . )٣٧(رهامـن ميثـاق األمـم املتحـدة يف قـر      ٦٥صرحية إىل املادة 
إىل اجمللــس االقتصــادي  األمــن بنــود جــدول األعمــال، أشــار جملــس متنوعــة مــن  طائفــةســياق 

  أدناه). ٢و  ١ الواردين يف القسمني الفرعيني واالجتماعي (انظر اجلدولني
  

  القرارات اليت تتضمن إشارات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -  ١  
  

 ات الصلةذاألحكام البند القرار

أكد جملس األمن على أن التحديات القائمـة يف أفريقيـا تتطلـب     يف أفريقيا احلالة )١٩٩٨( ١١٧٠
اســتجابة شــاملة، وأعــرب، يف هــذا الصــدد، عــن األمــل يف أن    
تقوم اجلمعية العامة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي وهيئـات     
األمم املتحدة ذات الصلة األخرى، واملنظمـات اإلقليميـة ودون   

ليـــة الدوليـــة وغريهـــا مـــن املنظمـــات اإلقليميـــة واملؤسســـات املا
املعنية، فضال عن الدول األعضاء بالنظر يف التقريـر والتوصـيات   
الواردة فيه، واختاذ ما تراه مناسبا من اإلجراءات، كـل منـها يف   

 ).  ٢جمال اختصاصها (الفقرة 

ربنــامج طويــل شــدد جملــس األمــن علــى التــزام اجملتمــع الــدويل ب  املسألة املتعلقة هباييت )١٩٩٨( ١٢١٢
األجــل لــدعم هــاييت، ودعــا هيئــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا،   

ــيما اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، إىل املســـامهة يف   وال سـ
 ).٨صياغة هذا الربنامج (الفقرة 

احلالــــة يف مجهوريــــة أفريقيــــا )١٩٩٩( ١٢٣٠
 الوسطى

جملـس األمـن علـى ضـرورة التـزام اجملتمـع الـدويل بربنـامج          شدد
حــث كــذلك ل لــدعم مجهوريــة أفريقيــا الوســطى واألجــ طويــل

اجمللس االقتصادي واالجتماعي وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي   
سســـات املاليـــة وصـــندوق النقـــد الـــدويل والبنـــك الـــدويل واملؤ

يف وضع برنامج مـن هـذا القبيـل     على اإلسهام اإلقليمية املناسبة
 .)١٦الفقرة (

  
 
  

  )٣٧(  S/PRST/1998/38. 
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  تتضمن إشارات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي البيانات الرئاسية اليت  -  ٢  
  

 ات الصلةاألحكام ذ البند البيان

S/PRST/1998/29 جملس األمن أن مثة حاجـة ماسـة إىل قيـام الـدول األعضـاء      أكد احلالة يف أفريقيا
ــة واجمللـــس     ــة العامـ ــا اجلمعيـ ــا فيهـ ــدة مبـ ــم املتحـ ــة األمـ ومنظومـ

املاليـــة الدوليـــة وســـائر االقتصـــادي واالجتمـــاعي واملؤسســـات 
املؤسسات ذات الصلة باالسـتمرار يف النظـر يف اختـاذ إجـراءات     

 قـدمها األمـني العـام يف    استجابة للتوصيات الشـاملة الـيت   مناسبة
 .)٣(الفقرة  تقريره

S/PRST/1998/38 صـــون الســـلم واألمـــن وبنـــاء
   م بعد انتهاء الرتاعالسال

ــثريا  أكـــد جملـــس األمـــن أن اإلنعـــاش االقتصـــادي  ــتعمري كـ والـ
يشــكالن أكــرب املهــام الــيت تواجــه اجملتمعــات اخلارجــة مــن      مــا

صراع وأن تقدمي مساعدة دوليـة كـبرية يغـدو أمـرا ال غـىن عنـه       
وأشار اجمللس يف هـذا  . لتعزيز التنمية املستدامة يف تلك احلاالت

من ميثاق األمم املتحدة تنص علـى أن   ٦٥السياق إىل أن املادة 
صــادي واالجتمــاعي جيــوز لــه أن ميــد جملــس األمــن اجمللــس االقت

باملعلومــات وعلــى أنــه ينبغــي أن يــزود جملــس األمــن باملســاعدة  
 .)٤(الفقرة  بناء على طلبه

S/PRST/1999/34 ــع ــن يف منــ دور جملــــس األمــ
 وقوع نزاعات مسلحة

سينظر اجمللس يف إمكانية عقد مناقشات توجيهية أخـرى وتعزيـز   
 .)١٢تصادي واالجتماعي (الفقرة تعاونه مع اجمللس االق

    
صــوص خبالدســتورية الــيت نشــأت املناقشــة   -باء   

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
ــرزت مســألة العالقــات بــني جملــس األمــن واجمللــس       ب

يف مناقشـات جملـس   على حنو متكـرر  االقتصادي واالجتماعي 
األمن، وال سـيما يف سـياق بنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع يف        

وخالل املناقشات الـيت أجراهـا اجمللـس، جـرى      .أفريقيا وهاييت
التركيــز علــى التــرابط بــني الســالم والتنميــة وعلــى احلاجــة إىل 
تنســيق اجلهــود الــيت يبــذهلا جملــس األمــن واجمللــس االقتصــادي  
واالجتماعي وسـائر هيئـات األمـم املتحـدة املشـاركة يف إدارة      

 .الرتاعات

ــيربز    ــم وسـ ــا القسـ ــوارد أدنـ ــن   الـ ــد مـ ــات العديـ ه مسـ
ــها مســألة      ــاول كــل من ــيت يتن ــة، ال دراســات احلــاالت اإلفرادي

حتديـــد جملـــس األمـــن، وذلـــك هبـــدف علـــى خمتلفـــة عرضـــت 
اخلطــوط العريضــة لتطــور العالقــة بــني جملــس األمــن واجمللــس    

ودراســات احلــاالت اإلفراديــة الــيت   .االقتصــادي واالجتمــاعي
ــاء : صــون الســلم وامــا يلــي تتضــمنجــرى حتليلــها  ألمــن وبن

)، واحلالـــة يف هـــاييت ١٠ الســـالم بعـــد انتـــهاء الـــرتاع (احلالـــة
ــة  ــة   ١١(احلال ــا (احلال ــة يف أفريقي جملــس )، ودور ١٢)، واحلال
 ).  ١٣ يف منع وقوع الرتاعات املسلحة (احلالة األمن
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عـن   إىل اجلمعية العامـة  هوتطرق األمني العام يف تقرير  
ــة  ــال املنظم ــس األ ،)٣٨(أعم ــني   إىل دور جمل ــاون ب ــن وإىل التع م

اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي يف سـياق منـع   
يف  اموجـود ‘‘ مهمـال  احكمـ ’’وقوع الرتاعات. وذكر أن مثـة  

امليثــاق يــنص علــى أن للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي أن   
ميد جملس األمن مبا يلزم من املعلومات، وأن يعاونه مىت طلـب  

. ويف هـذا الصـدد، أوصـى، باعتبـار أن     )٦٥إليه ذلـك (املـادة   
ــات        ــاول األزم ــأن يتن ــد ب ــب بشــكل متزاي ــن مطال ــس األم جمل
االقتصــادية واالجتماعيــة واإلنســانية الــيت هتــدد األمــن العــاملي، 

ر عــن اعتقــاده بــأن ذلــك وعبَّــ .أن ينظــر يف إنفــاذ هــذه اآلليــةبــ
ميكن أن يسـاعد علـى حتسـني االتصـال والتنسـيق بـني أجهـزة        

تحــدة الــيت يتركــز اهتمامهــا األساســي يف الشــؤون      األمــم امل
  .)٣٩(االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية

ــرة    ــان  املستعرضـــةوخـــالل الفتـ ، كانـــت هنـــاك حالتـ
: تقريــر األمــني العــام مهــا امــخالهلصــراحة  ٦٥املــادة  ذكــرت

عــن تــوفري احلمايــة للمســاعدة اإلنســانية املقدمــة إىل الالجــئني  
ــق ب و ،)٤٠(عوغريهــم يف حــاالت الصــرا  ــا يتعل ــد جــدول  فيم بن

العـــام عـــن تـــوفري احلمايـــة  تقريـــر األمـــني’’األعمـــال املعنـــون 
__________ 

  )٣٨(  A/53/1 ٣٠و  ٢٩، الفقرتان. 

 املرجع نفسه.  )٣٩(  

ــة للمســاعدة       )٤٠(   ــوفري احلماي ــر األمــني العــام عــن ت فيمــا يتعلــق بتقري
ــانية  ــة اإلنســ ــراع   املقدمــ ــاالت الصــ ــم يف حــ ــئني وغريهــ لالجــ

)S/1998/883املعقـــودة يف  ،٣٩٦٨ ة جملــس األمــن  يف جلســ ). و
 أمهيــةإىل  اجمللــس ، أشــار رئــيس١٩٩٩ينــاير لثاين/كــانون ا ٢١

 اإلنسـاين  اجملـال عمـل اجمللـس يف    حـدود علـى   التوصل إىل تفاهم
م السـال بالفعـل   لقضـايا الـيت هتـدد   با اهتمامـه بلس احتفاظ اجملمع 

بينمــا تتــوىل معاجلــة القضــايا األخــرى هيئــات واألمــن الــدوليني، 
وأبلـغ اجمللـس   . عياجمللس االقتصادي واالجتمـا من قبيل أخرى، 

 بأنه تلقى زيارة من رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي الـذي 
ــة تعــاجل    ــزم جعــل هــذه اهليئ تعمري مســائل مــن قبيــل إعــادة الــ  يعت

 ٦٥بعد انتهاء الصراع، مبـا يف ذلـك تنفيـذ املـادة      وإعادة التأهيل
 ).٢٤، الصفحة S/PV.3968( يثاق األمم املتحدةاملمن 

للمســـاعدة اإلنســـانية املقدمـــة لالجـــئني وغريهـــم يف حـــاالت 
  .)٤١(“الصراع

 ١٠احلالة   

 صون السلم واألمن وبناء السلم بعد انتهاء الرتاع    

كــــــــانون  ١٦املعقــــــــودة يف  ،٣٩٥٤لســــــــة اجليف   
، أجرى اجمللس مناقشـة مفتوحـة بشـأن    ١٩٩٨ األول/ديسمرب

ــون    ــد جــدول األعمــال املعن ــاء   ’’بن ــن وبن صــون الســلم واألم
وخالل املناقشة، أشار ممثـل الصـني   ‘‘. السلم بعد انتهاء الرتاع

ــز دور أجهــزة األمــم املتحــدة وقــدراهتا يف     ــه ينبغــي تعزي إىل أن
ــاعي  ــدان االجتم ــق إزاء   . االقتصــادي - املي ــن القل وأعــرب ع

ميش الوظـائف ذات الصـلة الـيت تؤديهـا األمـم املتحـدة، مبـا        هت
بشـأن املسـائل    فيها وظائف اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي،  

الدوليـــة الرئيســـية املتعلقـــة بالتنميـــة االقتصـــادية واملســـاعدة       
ه يعارض معارضة قوية إضـعاف  بلد وقال إن وفد. االقتصادية

ــادين االج   ــدة يف امليــــ ــم املتحــــ ــزة األمــــ ــة دور أجهــــ تماعيــــ
ــايا        ــن القضـ ــبريا مـ ــددا كـ ــع عـ ــا وضـ ــو مـ ــادية، وهـ واالقتصـ

وأعــرب عــن  .االجتماعيــة علــى جــدول أعمــال جملــس األمــن 
ــاطق     ــاكل منـ ــع كـــل مشـ ــه ال ينبغـــي أن توضـ ــاده أنـ رأي مفـ
الصراع يف أيدي جملس األمـن، ألن ذلـك لـيس سـليما لـألداء      
ــة       ــا اجلمعي ــا فيه ــم املتحــدة األخــرى، مب ــزة األم ــادي ألجه الع

ــ ــذه املمارســـات   العامـ ــؤثر هـ ــه، قـــد تـ  يفة. ويف الوقـــت نفسـ
__________ 

 أشار، ١٩٩٨سبتمرب أيلول/ ٢٩، املعقودة يف ٣٩٣٢ لسةيف اجل  )٤١(  
) A/53/1( ممثل الربازيل إىل تقرير األمني العام عن أعمال املنظمـة 

أن التقريــر دافــع عــن التــرويج ألشــكال جديــدة مــن        والحــظ
واجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــادي  التعــاون بــني جملــس األمــن

قتصـــادية األساســـية اال ملطالـــبمعاجلـــة ا بشـــأن واالجتمـــاعي
الصــفحة  ،S/PV.3932( واالجتماعيــة واإلنســانية لألمــن البشــري 

توصــية األمــني العــام عــن حتبيــذ بلــده لممثــل الصــني أعــرب و )؛٧
مثـل  أخـرى  تعزيز التنسيق بني جملس األمن ومؤسسـات  املتعلقة ب

املرجـع نفسـه،   اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي ( 
 ).٥الصفحة 



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 226 
 

وذكــر ممثــل  .)٤٢(أولويــات عمــل جملــس األمــن وتعــوق كفاءتــه
التركيــز أساســا علــى إجيــاد حــل أنــه يف إطــار  ياالحتــاد الروســ

للمهام االجتماعية واالقتصـادية واإلنسـانية املتعلقـة باإلنعـاش،     
لـس  بناء السـالم يف معظمـه ضـمن جمـال اختصـاص اجمل     يندرج 

االقتصــادي واالجتمـــاعي، الـــذي جيـــب أن يعمـــل باالتصـــال  
الوثيــــق مــــع ســــائر املنظمــــات الدوليــــة املاليــــة واالقتصــــادية 
واملنظمات اإلنسـانية، خصوصـا يف جمـال تـوفري املـوارد املاديـة       

ه يويل، بلد وأضاف قائال إن وفد .واملالية ألنشطة بناء السالم
ــاء تطبيــ     ــة كــبرية إلحي ــذا الصــدد، أمهي ــادة يف ه ــن  ٦٥ق امل م

أن هذا الفصل من امليثـاق ينطبـق بالكامـل     امليثاق. وذكر أيضا
على املستوى الوقائي بقدر مـا يسـتطيع جملـس األمـن، وجيـب      
ــاعي إىل      ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــر اجمللـ ــه نظـ ــه أن يوجـ عليـ
املشــاكل املتصــلة مبختلــف املنــاطق، إذ أن جملــس األمــن يتــابع   

ــا    ــار اختصاصـ ــق يف إطـ ــام وثيـ ــة  باهتمـ ــات املزعزعـ ته االجتاهـ
لالستقرار يف امليادين االجتماعية واالقتصـادية واإلنسـانية الـيت    

  .)٤٣(تؤدي إىل ظهور الصراعات أو تصاعد املوجود منها
أشار ممثـل الربازيـل إىل أن األمـني العـام قـد اعتـرف       و  

بأمهيــة تعزيــز أشــكال جديــدة مــن التعــاون بــني جملــس األمــن    
س االقتصــادي واالجتمــاعي يف تقريــره واجلمعيــة العامــة واجمللــ

وأشـار إىل البيـان الـذي أدىل بـه      .)٤٤(األخري عن أعمال املنظمة
أن األمـني العـام قـد أشـار إىل     بـ ممثل االحتاد الروسي وسلم فيه 

مــن امليثــاق باعتبارهــا تــوفر أساســا لتحقيــق اتصــال   ٦٥املــادة 
وتنســــيق أفضــــل بــــني جملــــس األمــــن واجمللــــس االقتصــــادي  

) هيـــأ ١٩٩٨( ١٢١٢وأشـــار إىل أن القـــرار   .مـــاعيواالجت
املســرح، بطريقــة مبتكــرة، لوضــع احلالــة يف هــاييت يف إطــار       
خمتلـــف بـــدعوة هيئـــات األمـــم املتحـــدة ووكاالهتـــا، وخباصـــة 

__________ 

  )٤٢(  S/PV.3954 ٣، الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

  )٤٤(  A/53/1 ٣٠، الفقرة. 

لإلســهام يف وضــع برنــامج   ،اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي 
ــارييب     ــد الك ــك البل ــدعم ذل ــل األجــل ل ــل  . )٤٥(طوي ــار ممث وأش

ىل أن جتربــة الســنوات املاضــية قــد أكــدت ضــرورة   ســلوفينيا إ
تشارك مجيـع أجهـزة األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املعنيـة بطريقـة        

  .)٤٦(تعاونية
ــد ممثــل         ــت ذلــك، أي ــة الــيت تل ندونيســيا إويف املناقش

اخلطــة الــيت اقترحهــا األمــني العــام لتوســيع نطــاق دور جملــس    
ــادة   ــتناد إىل املـ ــرا  ٦٥األمـــن باالسـ ــاق نظـ ــة  مـــن امليثـ للحاجـ

ــد اجمللــس باملعلومــات الدقيقــة وذات الصــلة     ــدة إىل تزوي املتزاي
ــة واإلنســانية الــيت هتــدد    عــن األزمــات االقتصــادية واالجتماعي

  .)٤٧(السلم واألمن الدوليني
كـــــــانون  ٢٩املعقـــــــودة يف  ،٣٩٦١لســـــــة اجليف و  

ــون  اليف جمــددا ، نظــر اجمللــس  ١٩٩٨األول/ديســمرب  ــد املعن بن
ويف ‘‘. ن وبنـاء السـلم بعـد انتـهاء الـرتاع     صون السلم واألم’’

أكد أعضـاء اجمللـس علـى أن اإلنعـاش      ،)٤٨(بيان أدىل به الرئيس
املهـام الـيت تواجـه     يشكالن أكرب االقتصادي والتعمري كثريا ما

اجملتمعات اخلارجة من صراع وأن تقدمي مساعدة دولية كـبرية  
 تلـــك يغـــدو أمـــرا ال غـــىن عنـــه لتعزيـــز التنميـــة املســـتدامة يف  

  .من امليثاق ٦٥احلاالت وأشاروا، يف هذا السياق، إىل املادة 
  

 ١١احلالة   

  املسألة املتعلقة هباييت  
تشــــــــرين  ٢٥املعقــــــــودة يف  ،٣٩٤٩لســــــــة اجليف   

، اجتمع اجمللس للنظـر يف املسـألة املتعلقـة    ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
متكلمـا  ممثل الربازيـل،  سلّط وخالل مداوالت اجمللس، . هباييت

__________ 

  )٤٥(  S/PV.3954 ١٩إىل  ١٥، الصفحات. 

 .٢١إىل  ١٩املرجع نفسه، الصفحات   )٤٦(  

  )٤٧(  S/PV.3954  االستئناف)٢٢)، الصفحة ١. 

  )٤٨(  S/PRST/1998/38. 
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ــل إجــراء التصــويت، الضــوء علــى الفقــرة    ق مــن مشــروع   ٨ب
تدعو هيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا، ال سـيما    اليت )٤٩(القرار

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، إىل اإلسهام يف وضع برنـامج  
. يف هــاييت والــتعمرينعــاش االقتصــادي اإلطويــل األجــل لــدعم 

اجمللــس وأشــار إىل أن ذلــك يشــكل خطــوة صــغرية يقــوم هبــا    
من امليثاق، وهي احلكم الذي وصفه األمـني   ٦٥إلحياء املادة 

ــره عــن أعمــال       ــه يف تقري ــه حكــم مهمــل وأشــار إلي ــام بأن الع
املنظمــة يف اجلــزء املتعلــق مبنــع الصــراعات. وذكــر كــذلك أن   
هـــــاييت ميكـــــن أن تســـــتفيد مـــــن دور اجمللـــــس االقتصـــــادي 

رة مــا بعــد واالجتمــاعي، ال ســيما يف جمــال بنــاء الســالم يف فتــ
ه بــأن بلــد يف هــذا الصــدد، عــن ثقــة وفــد  الصــراع. وأعــرب،

اجمللس االقتصادي واالجتماعي سـريتفع إىل مسـتوى التحـدي    
ــدان يف        ــائر البل ــاييت وس ــرار لصــاحل ه ــذا الق ــذي يتضــمنه ه ال

 .  )٥٠(املستقبل

 ١٢١٢لـــس القـــرار  اختـــذ اجملويف اجللســـة نفســـها،    
ــاش االق   ١٩٩٨( ــه أن اإلنع ــذي أكــد في ــتعمري  ) ال تصــادي وال

يشــكالن مهمــتني هــامتني تواجهــان حكومــة هــاييت وشــعبها،  
ــه    ــر ال غـــىن عنـ ــة ذات شـــأن أمـ ــاعدات دوليـ وأن تقـــدمي مسـ

ودعــا اجمللــس علــى وجــه  لتحقيــق التنميــة املســتدامة يف هــاييت.
هيئات األمم املتحدة ووكاالهتـا، وال سـيما اجمللـس    ’’التحديد 

م يف صـــياغة برنـــامج إىل اإلســـها‘‘ االقتصـــادي واالجتمـــاعي
  طويل األجل لتقدمي املساعدة إىل هاييت.

موجهــة  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ١٦ســالة مؤرخــة  وبر 
ذكــر رئــيس اجمللــس االقتصــادي    ،)٥١(مــنإىل رئــيس جملــس األ 

ــادة     ــود قــد أشــار إىل امل ــد مــن الوف  ٦٥واالجتمــاعي أن العدي
خــالل الــدورة التنظيميــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،  

__________ 

  )٤٩(  S/1998/1117. 

  )٥٠(  S/PV.3949،  ٥الصفحة. 

  )٥١(  S/1999/170. 

ويف هـذا الصـدد، أشـار    .  عـن إشـارة األمـني العـام إليهـا     فضال
إىل البيان الذي أدىل به رئيس اجمللس والذي اعُتمد يف اجللسـة  

ـــ  ــة ب ــد     ’’ املتعلق ــاء الســالم فيمــا بع صــون الســالم واألمــن وبن
) يف ســياق تقــدمي ٦٥كــرت خالهلــا املــادة ( ذُالــيت ‘‘ الصــراع

. جـة مـن الصــراعات  املسـاعدة االقتصـادية إىل اجملتمعــات اخلار  
وأشــار إىل أن موضــوعني قــد أثــريا بشــأن اجملــاالت الــيت ميكــن 

تنفيـذا ملموسـا: أحـدمها يتعلـق مبشـاكل       ٦٥فيها تنفيذ املـادة  
ففيمــا يتعلــق هبــاييت،  .أفريقيــا، واآلخــر يتعلــق باحلالــة يف هــاييت

مـن   ٨أشار رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل الفقـرة  
تمس مشورة رئيس جملس األمـن بشـأن مـا    ، وال١٢١٢القرار 

ــامج     ــدعوة لوضــع برن إذا كــان مــن الضــروري تفســري هــذه ال
طويــل األجــل هلــاييت باعتبارهــا طلبــا رمسيــا يتفــق مــع أحكــام    

مـــن امليثـــاق، وبشـــأن املســـامهة  ٦٥اجلـــزء الثـــاين مـــن املـــادة 
امللموســة الــيت يتوقعهــا جملــس األمــن مــن اجمللــس االقتصــادي    

  .)٥٢(كان األمر كذلك واالجتماعي، إذا
نيســان/أبريل  ٧رســالة مؤرخــة  وبذلك، واســتجابة لــ   
ــادي     ١٩٩٩ ــس االقتصـــــــ ــيس اجمللـــــــ ــة إىل رئـــــــ موجهـــــــ

لـس قـد دعـا    اجملأكد رئـيس جملـس األمـن أن     ،)٥٣(واالجتماعي
) اجمللـس االقتصـادي   ١٩٩٨( ١٢١٢مـن القـرار    ٨يف الفقرة 

واالجتمــاعي إىل اإلســهام يف صــياغة برنــامج طويــل األجــل      
لدعم هاييت. وقال إن أعضاء جملـس األمـن سيواصـلون متابعـة     
هذه املسألة وإهنم قـد يتقـدمون باقتراحـات حمـددة عـن كيفيـة       

  .تعاون اجمللسني يف هذا الصدد
، اختــذ اجمللــس   ١٩٩٩ أيار/مــايو  ٧وبعــد ذلــك، يف    

الــذي أنشــأ فريقــاً  ١٩٩٩/٤االقتصــادي واالجتمــاعي القــرار 
لـس يف دورتـه املوضـوعية    يقـدم للمج استشارياً خمصصاً هلـاييت  

توصــياته للنظــر فيهــا بشــأن الســبل الــيت تضــمن    ١٩٩٩لعــام 
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الفقرة   )٥٢(  

  )٥٣(  S/1999/403. 
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كفايــة واتســاق وحســن تنســيق وفعاليــة املســاعدة املقدمــة مــن 
اجملتمع الدويل للجهود املبذولة لدعم حكومـة هـاييت يف حتقيـق    
التنمية املستدامة. وزار الفريق االستشاري هاييت يف الفترة مـن  

ــه حزيران ٢٩ إىل ٢٧ ــراً يف  ١٩٩٩/يونيــــ ــدر تقريــــ ، وأصــــ
فيــه توصــيات حمــدَّدة بشــأن وضــع  قــدم  ١٩٩٩متوز/يوليــه  ٢

ــاييت،      ــدعم ه ــامج طــويلي األجــل ل ــاوالن اســتراتيجية وبرن يتن
بوجــه خــاص مســألة بنــاء القــدرات يف املؤسســات احلكوميــة   

  ومؤسسات اجملتمع املدين على السواء.  
، موجهـة إىل  ١٩٩٩متوز/يوليـه   ٣١وبرسالة مؤرخة   

ــادي   ،)٥٤(رئـــيس جملـــس األمـــن  ــار رئـــيس اجمللـــس االقتصـ أشـ
) الـذي يـدعو اجمللـس    ١٩٩٨( ١٢١٢واالجتماعي إىل القرار 

االقتصــادي واالجتمــاعي إىل اإلســهام يف صــياغة اســتراتيجية   
ــالنظر      ــه ب ــال إن ــدعم هــاييت. وق ــامج طــويلي األجــل ل إىل وبرن

ت بصــدد هــاييت، ســبق أن اختــذه جملــس األمــن مــن إجــراءا مــا
إىل اجلمعية العامـة   فقد تكتسي أمهية خاصة التوصيات املقدمة

مــــن قــــرار اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي  ٨ يف الفقــــرة
ــدعوها إىل ، ١٩٩٩/١١ ــة   وتـ ــع جوانـــب واليـ ــر يف مجيـ النظـ

نظــر يف جتديــد إىل الوعمليــات البعثــة املدنيــة الدوليــة يف هــاييت 
وتـدعوها إىل   ١٠يف الفقـرة  مكون األمم املتحـدة يف البعثـة، و  

نظر يف وضع برنامج خاص لألمم املتحـدة لتـدريب الشـرطة    ال
مسـامهة  وقال إن الوطنية اهلايتية وتقدمي املساعدة التقنية إليها. 

ــادي ــاعي اجمللـــس االقتصـ ــز   واالجتمـ ــاعد يف تعزيـ ــذه ستسـ هـ
تصــميم األمــم املتحــدة املســتمر علــى دعــم هــاييت، اســتكماالً   

ن يف هــذا الصــدد، ويف تعزيــز التعــاون بــني جلهــود جملــس األمــ
  من امليثاق.   ٦٥اجلهازين، على النحو املتوخى يف املادة 

ــ    آب/ ٢٠رســـــالة مؤرخـــــة يف ذلك، واســـــتجابة لـــ
مــن رئــيس جملــس رســالة موجهــة وعمــالً ب ،١٩٩٩أغســطس 

__________ 

  )٥٤(  S/1999/865. 

أفــاد  ،)٥٥(إىل رئــيس اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   األمــن 
متوز/يوليــه  ٣١املؤرخــة الة الرســرئــيس جملــس األمــن باســتالم 

املوجهــة مــن رئــيس اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي   ١٩٩٩
ــن   ــس األم ــيس جمل ــس االقتصــادي    بشــأن )٥٦(إىل رئ ــاذ اجملل اخت

اســتراتيجية  املتعلــق بوضــع  ١٩٩٩/١١لقــرار اواالجتمــاعي 
مــع قــرار جملــس متاشــيا وبرنــامج طــويلي األجــل لــدعم هــاييت  

أن أعضــاء جملــس األمــن  ). وأشــار إىل١٩٩٨( ١٢١٢األمــن 
يرون أن من األساسي، بغية تأمني التنمية املستدامة يف هـاييت،  
أن يوجِّه اجملتمـع الـدويل جهـوده حنـو دعـم حكومـة هـاييت يف        
معاجلتـــها للمســـائل اهلامـــة املتعلقـــة ببنـــاء قـــدرات مؤسســـاهتا 
احلكومية. وأشار كـذلك إىل أن اجمللـس يعـرب عـن األمـل يف      

ـــ  ــذه املسـ ــد هــ ــة امهأن تفيــ ــن اة اهلامــ ــادي  مــ جمللــــس االقتصــ
واالجتمـــاعي يف تعزيـــز التعـــاون بـــني جملـــس األمـــن واجمللـــس 
ــدة    ــاعي األمـــم املتحـ ــار مسـ ــاعي يف إطـ ــادي واالجتمـ االقتصـ

  .ملساعدة شعب هاييت على إعادة بناء بلده
  

  ١٢احلالة   
  احلالة يف أفريقيا  
نيســــان/أبريل  ٢٤، املعقــــودة يف ٣٨٧٥يف اجللســــة   
احلالـة  ”اجمللس يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون     ، نظر ١٩٩٨

عـن   )٥٧(ويف أثناء املناقشات، أعرب ممثل الربازيـل “. يف أفريقيا
وأشـار إىل   .)٥٨(تقديره لتقرير األمني العام عن احلالة يف أفريقيا

أن التحليـــل املوضـــوعي والتوصـــيات الواقعيـــة عمليـــة املنحـــى 
نيـة لـيس مـن جانـب     الواردة يف هذا التقرير تستحق دراسة متأ

ــة العامــة،     جملــس األمــن فقــط، وإمنــا أيضــاً مــن جانــب اجلمعي
واجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي، واملكونــــات األخــــرى  

__________ 

  )٥٥(  S/1999/905. 

  )٥٦(  S/1999/865. 

  )٥٧(  S/PV.3875 (الربازيل). ٢٤ و ٢٣، الصفحتان 

  )٥٨(  S/1998/318. 
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ملنظومة األمم املتحدة. وأشـار أيضـاً إىل أنـه يف سـياق البحـث      
عــن هيئــات حكوميــة دوليــة كافيــة ملعاجلــة االنتقــال مــن حالــة 

وفر بعـض  لميثاق أن يلكن حفظ السالم إىل مرحلة التعمري، مي
ــد بلــ   ــال إن وف ــه. وق ــتم بصــورة خاصــة ببحــث   التوجي ده مه

مـــن امليثـــاق الـــيت تتنـــاول  ٦٥الطــرق الكفيلـــة بتفعيـــل املـــادة  
املســـاعدة املقدمـــة مـــن اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي إىل 

  .  )٥٩(جملس األمن
ــة و   ــودة يف  ،٣٨٨٦يف اجللســـ ــايو  ٢٨املعقـــ أيار/مـــ
فيه الذي أكد )، ١٩٩٨( ١١٧٠لقرار ، اختذ اجمللس ا١٩٩٨

أن التحـــديات القائمـــة يف أفريقيـــا تتطلـــب اســـتجابة شـــاملة،  
يف هذا الصدد عـن األمـل يف أن تقـوم اجلمعيـة العامـة      وأعرب 

واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي، وهيئــات األمــم املتحــدة      
ــة      ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي ذات الصــلة األخــرى، واملنظم

لية الدولية وغريها من املنظمات املعنيـة، فضـالً   واملؤسسات املا
عن الدول األعضاء، بالنظر يف التقرير والتوصيات الواردة فيـه  

ــا  ــها يف جمــال     واختــاذ م ــراه مناســباً مــن اإلجــراءات، كــل من ت
  اختصاصها.  

 ،)٦٠(١٩٩٨أيلول/سـبتمرب   ٢٤مـؤرخ  بيان رئاسـي  وب  
اتبــاع هنــج  أكــد اجمللــس أن الســعي للســالم يف أفريقيــا يتطلــب

شــامل منســق حــازم، يتضــمن القضــاء علــى الفقــر وتشــجيع     
الدميقراطيــة والتنميــة املســتدامة واحتــرام حقــوق اإلنســان، إىل  
جانــب منــع الرتاعــات وحلــها، مبــا يف ذلــك حفــظ الســالم        
ــى أن اإلرادة      ــس عل ــدمي املســاعدة اإلنســانية. وشــدَّد اجملل وتق

ارجهــا، مــن أجــل السياســية احلقيقيــة ضــرورية، يف أفريقيــا وخ
حتقيق نتائج دائمة فيما يتصل ببلـوغ هـذه الغايـات، وأكَّـد أن     
ــم       ــة األم ــدول األعضــاء ومنظوم ــام ال ــة حاجــة ماســة إىل قي مث
ــادي     ــة واجمللــــس االقتصــ ــة العامــ ــا اجلمعيــ ــا فيهــ ــدة مبــ املتحــ

__________ 

  )٥٩(  S/PV.3875 ٢٦ و ٢٥، الصفحتان. 

  )٦٠(  S/PRST/1998/29. 

لدوليــة وســائر املؤسســات واالجتمــاعي، واملؤسســات املاليــة ا
يف اختــاذ إجــراءات مناســبة باالســتمرار يف النظــر ، ذات الصــلة

ــام يف    ــدمها األمـــني العـ ــاملة الـــيت قـ ــتجابةً للتوصـــيات الشـ اسـ
  .)٦١(تقريره

، موجهــة ١٩٩٩شــباط/فرباير  ١٦وبرســالة مؤرخــة   
أشــار رئــيس اجمللــس االقتصــادي   ،)٦٢(إىل رئــيس جملــس األمــن 

ــرار  ــباب ١٩٩٨( ١١٧٠واالجتمــــاعي إىل القــ ) بشــــأن أســ
والتنميـة املسـتدامة يف أفريقيـا،    الصراع وتعزيـز السـالم الـدائم    

جملــس  جلســةالصــادر يف ختــام  )٦٣(فضــالً عــن البيــان الرئاســي
األمن بشأن احلالة يف أفريقيا. وشدد اجمللس يف اجللستني علـى  
حاجة منظومة األمم املتحدة، مبا فيها اجلمعيـة العامـة واجمللـس    
االقتصادي واالجتماعي، إىل النظر يف إجراءات مناسبة ألجـل  
ــام يف     ــيت أوردهــا األمــني الع االســتجابة للتوصــيات الشــاملة ال
تقريره. ويف هـذا الصـدد، قـال الـرئيس إن اجمللـس االقتصـادي       
واالجتمـاعي سـيكرس اجلـزء التنســيقي مـن دورتـه املوضــوعية      

تنميــة أفريقيــا: تنفيــذ منظومــة األمــم  ”ملوضــوع  ٢٠٠٠لعــام 
ــا وم    ــة أفريقيـ ــة بتنميـ ــادرات املتعلقـ ــدة للمبـ ــك  املتحـ ــة تلـ تابعـ

وفضـالً عـن ذلـك، سـيكون اجلـزء       .“املبادرات متابعة منسـقة 
ــع املســتوى   ــون الرفي ــة والعمــل يف استئصــال  ”املعن دور العمال

ــا    ــهوض هب ــرأة والن ــر: متكــني امل اإلنســاين  واجلــزء “شــأفة الفق
التعــاون الــدويل واالســتجابات املنســقة إزاء حــاالت ”املعنــون 

ور االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل    الطوارئ اإلنسانية، ال سيما يف ط
ملـا أكـد   مبثابـة عنصـرين مفيـدين     “اإلصالح والتعمري والتنميـة 

إزاء  “هنـج شـامل متضـافر حمـدد    ”اتباع عليه جملس األمن من 
  .)٦٤(مشاكل أفريقيا

__________ 

 .٣لفقرة املرجع نفسه، ا  )٦١(  

  )٦٢(  S/1999/170. 

  )٦٣(  S/PRST/1998/29. 

 .٤ملرجع نفسه، الفقرة ا  )٦٤(  
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 /األولكــانون  ١٥املعقــودة يف  ،٤٠٨١يف اجللســة و  
، اجتمع اجمللس للنظر يف هنج للتصدي للحالـة  ١٩٩٩ديسمرب 

ــافية ميكــــن    يف ــا يتعلــــق بتحديــــد أدوات إضــ ــا. وفيمــ أفريقيــ
ــراعات يف      ــوية الصـ ــى تسـ ــاعدة علـ ــدميها للمسـ ــس تقـ للمجلـ
أفريقيا، قُدِّمت جمموعة كـبرية متنوعـة مـن املقترحـات اهلامـة.      

اقترح عدة ممثلني التعاون علـى حنـو أفضـل بـني جملـس األمـن       ف
بعـد  بنـاء السـلم   يف واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وخباصة 

ــراع  ــهاء الصـ ــال  .)٦٥(انتـ ــي  وقـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــد إممثـ ن أحـ
املكونــات الرئيســية الســتراتيجية دعــم الســلم يف أفريقيــا جيــب 
أن يكون تعزيز األمم املتحدة إقامة نظـام فعـال لعمـوم أفريقيـا     
موجه إىل منع وتسوية الصراعات علـى حـد سـواء وأيضـاً إىل     

مـــا بعـــد انتـــهاء حـــل شـــامل ملهمـــة إعـــادة التأهيـــل يف فتـــرة  
الصـــراعات. ويف هـــذا الصـــدد، أشـــار إىل احلاجـــة إىل عمـــل  
منســق مــن جانــب خمتلــف هيئــات ووكــاالت منظومــة األمــم   

إحـدى الفـرص احلقيقيـة للقيـام هبـذا العمـل       ، قـائال إن  املتحدة
  .)٦٦(من امليثاق ٦٥تطبيق املادة تتمثل يف 
األسـباب الرئيسـية لكـثري مـن     إن ممثل نيوزيلنـدا  وقال   

الصـــراعات يف املنطقـــة تشـــمل انتشـــار الفقـــر، والتخلـــف،      
ــذا     ــات. ويف هـ ــني خمتلـــف اجلماعـ ــرص بـ ــات يف الفـ والتفاوتـ
الصدد، اقترح أن يستفيد جملس األمن بدرجة أكرب بكـثري مـن   
عالقته مع اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، علـى حنـو مـا هـو      

طاليـا  وأشار ممثل إي .)٦٧(من امليثاق ٦٥منصوص عليه يف املادة 
، فقــال إنــه ينبغــي اســتخدام اآلليــات     ٦٥صــراحة إىل املــادة  

  .)٦٨(والصكوك الواردة يف املادة على حنو أفضل
__________ 

  )٦٥(  S/PV.4081 ،(األرجنـتني)؛   ١١صـفحة  وال(الصـني)؛   ٦صفحة ال
ــفحةوال ــفحتان  ١٥ صــ ــرين)؛ والصــ ــاد  ٢٠و ١٩(البحــ (االحتــ

 الروسي).

 .٢٠، الصفحة املرجع نفسه  )٦٦(  

  )٦٧(  S/PV.4081  االستئناف)و ١ (Corr.1 ، ١٥الصفحة. 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

  ١٣احلالة   
  دور جملس األمن يف منع وقوع نزاعات مسلحة  
، ١٩٩٩نـوفمرب   ٢٩، املعقـودة يف  ٤٠٧٢يف اجللسة   

دور جملس األمـن يف منـع وقـوع    ”بند املعنون النظر اجمللس يف 
. ويف أثناء املناقشة، الحظ ممثل البحـرين أن  “زاعات مسلحةن

جملس األمن يزاول عمله مبعزل عـن بـاقي مؤسسـات وهيئـات     
 يتناوهلـا اجمللـس  األمم املتحدة، مـع أن املواضـيع واملسـائل الـيت     

أشـار إىل  ومترابطة وبالتايل ال ميكن عزهلا بعضـها عـن بعـض.    
ــاول مســائل حفــظ الســال   ــأيت دور أن جملــس األمــن يتن م، مث ي

ــالم  ” ــاء الســــ ــات بنــــ ــادي  “مؤسســــ ــاجمللس االقتصــــ ، كــــ
بني االثنني، فمـىت يبـدأ دور   حقيقي واالجتماعي، دون تنسيق 

بــني ن انعــدام التعــاون إكــذلك وقــال هــذا وينتــهي دور ذاك؟ 
عــودة الصــراع إذا مل يعمــل لقــد يوجِــد خطــراً حقيقيــاً  اهليئــتني

واالجتمـاعي لسـد   جملس األمن على دعوة اجمللس االقتصـادي  
إعـــادة بنـــاء بوذلـــك  الرتاعـــات املســـلحةالفـــراغ النـــاتج عـــن 

الـربامج االقتصـادية    تنفيـذ مؤسسات حفظ السالم عـن طريـق   
ــوتر     ــؤر الت ــة. وعــالوة علــى ذلــك، أشــار إىل أن ب واالجتماعي

بـني جملـس األمـن واجمللـس      التنسـيق يف غيـاب   ستظل موجودة
ــداالقتصــادي واالجتمــاعي.  ــه  بي قــد جملــس األمــن  قــال إنأن

 أنشطته مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن عهـد إىل  نسَّق
ــة  ــاء مؤس مب هــذه اهليئ ــد أن   همــة بن ســات الســالم يف هــاييت بع

ــرض ــد   تع ــك البل ــل. ويف  ذل ــال إن  لصــراع طوي ــام ق ــن اخلت م
التـرابط   لتحقيقواجب جملس األمن االضطالع بدور تنسيقي 

بـني   مبـا يف ذلـك  ألخـرى،  والتنسيق مع هيئات األمم املتحـدة ا 
ــن  ــاعي،   جملـــس األمـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــادي لواجمللـ تفـ

وأيـد متكلمـون آخـرون     .)٦٩(حدوث الصراعات قبل حـدوثها 
__________ 

  )٦٩(  S/PV.4072  وCorr.1 ٢١إىل  ١٨، الصفحات. 
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هتـدف إىل زيـادة التنسـيق والتعـاون بـني      الـيت  قترحـات  املأيضاً 
  .)٧٠(جملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي

نوفمرب تشـــرين الثـــاين/  ٣٠وببيـــان رئاســـي مـــؤرخ     
أفــاد أعضــاء اجمللــس بــأهنم سيواصــلون اســتعراض   ،)٧١(١٩٩٩

__________ 

(اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة)؛    ٣٨صـــفحة الاملرجـــع نفســـه،    )٧٠(  
 (بيالروس). ٤٨صفحة وال(السودان)؛  ٤٤صفحة وال

واســتراتيجياهتم يف جمــال منــع نشــوب الصــراعات      أنشــطتهم
ــك،   ــإهنم املســلحة. وباإلضــافة إىل ذل ــة  ف ســينظرون يف إمكاني

عقــد مناقشــات توجيهيــة أخــرى وتعزيــز تعــاوهنم مــع اجمللــس   
  .)٧٢(االقتصادي واالجتماعي

__________ 

  )٧١(  S/PRST/1999/34. 

 .١٢املرجع نفسه، الفقرة   )٧٢(  

  اجلزء الثالث    
  يةلعالقات مع جملس الوصاا    

  
بـني جملـس األمـن وجملـس الوصـاية فيمـا يتصـل باألقـاليم          ةبالعالقـ  الثالـث  يتعلق اجلزء  

مـن   ٨٢ و ٧٧مبوجـب املـادتني   “ منطقـة أو منـاطق اسـتراتيجية    ”املشمولة بالوصاية املسـماة  
األمــم مجيــع وظــائف ”علــى أن يباشــر جملــس األمــن  ٨٣مــن املــادة  ١امليثــاق. وتــنص الفقــرة 

اتفاقــات  ويــدخل يف ذلــك املوافقــة علــى شــروط” -املتعلقــة بــاملواقع االســتراتيجية  “املتحــدة
كـذلك علـى أن يقـدم جملـس      ٨٣مـن املـادة    ٢وتـنص الفقـرة   “. الوصاية وتغيريها أو تعديلـها 

يف مباشـرة مـا كـان مـن وظـائف األمـم املتحـدة يف نظـام         ”األمن املساعدة إىل جملس الوصـاية  
خاصـــــاً بالشـــــؤون السياســـــية واالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة والتعليميـــــة للمواقـــــع الوصـــــاية 

ــادتني     “. االســتراتيجية ــد يف امل ــى وجــه التحدي ــرد هــذه الوظــائف اإلشــرافية عل  ٨٨و  ٨٧وت
  امليثاق.    من

مل يضــطلع فإنــه موجــوداً، ظــل جملــس الوصــاية أن وخــالل الفتــرة املستعرضــة، ورغــم   
  أنشطة.  بأية

 
  

تشـرين   ١)، قـرر جملـس األمـن، يف ضـوء بـدء نفـاذ اتفـاق الوضـع اجلديـد لبـاالو يف           ١٩٩٤( ٩٥٦بالقرار   )٧٣(  
، أن أهداف اتفاق الوصاية املتعلـق بـإقليم جـزء احملـيط اهلـادئ املشـمول بالوصـاية قـد         ١٩٩٤ألول/أكتوبر ا

 .حتققت متاماً، وأن جملس الوصاية أجنز بنجاح املهمة املعهودة إليه مبوجب امليثاق
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  اجلزء الرابع    
  لعالقات مع حمكمة العدل الدوليةا    

  
  مالحظة  
 بالعالقة بـني جملـس األمـن وحمكمـة    الرابع يتعلق اجلزء   

ألف انتخـاب أعضـاء احملكمـة،    القسم العدل الدولية. ويتناول 
الــذي يتوقــف علــى إجــراء يتخــذه جملــس األمــن بــاالقتران مــع 

 عـن  مسـتقالً عمالـه  بأاجلمعية العامة، ويقوم كل من اجلهازين 
ــرة   ، عقــدت ثــالث جــوالت  املستعرضــةاآلخــر. وخــالل الفت

ــة  ــة    ١١ النتخــابانتخابي عضــواً ملــلء شــواغر عرضــية وعادي
)، وتقـرر عقـد انتخابـات واحـدة     ١٦إىل  ١٤(انظر احلـاالت  

  وامللحق الرابع عشر).   ١٧(انظر احلالة  ٢٠٠٠لعام 
لــس بــاء املناقشــات الــيت دارت يف جم القســم ويتنــاول   

األدوار اليت يقوم هبـا كـل مـن جملـس األمـن      باألمن فيما يتعلق 
واحملكمة. وهو يناقش التورط املزعوم ملواطنني من اجلماهرييـة  

). ١٨العربيــة الليبيــة يف تــدمري طــائرتني مــدنيتني (انظــر احلالــة  
وهــو يتنــاول أيضــاً الصــراع احلــدودي القــائم بــني الكــامريون   

. وعـالوة علـى ذلـك، فهـو يتنـاول      )١٩ونيجرييا (انظر احلالة 
بني اإلمـارات العربيـة املتحـدة ومجهوريـة إيـران       إقليمياً صراعاً

(انظــر ر فيــه ولكنــها مل تنظــ إىل احملكمــة، أحيــل اإلســالمية، 
  ).  ٢٠احلالة 
املمارســة املتعلقــة بانتخــاب أعضــاء حمكمــة      - ألــف

  الدولية  العدل
 كمــة يفتــرد اإلجــراءات املتعلقــة بانتخــاب أعضــاء احمل  
ــادتني ــواد و ٨ و ٤ املـ ــي    ١٤إىل  ١٠املـ ــام األساسـ ــن النظـ مـ

ــادتني    ــة؛ وامل ــدل الدولي ــة الع ــام  ١٥١و  ١٥٠حملكم ــن النظ  م
مــن النظــام    ٦١و  ٤٠الــداخلي للجمعيــة العامــة؛ واملــادتني     

  لس األمن.لمجالداخلي املؤقت 

ويف كل مـن االنتخابـات الثالثـة الـيت جـرت يف أثنـاء         
بدأ جملـس األمـن إجـراءات االنتخـاب ملـلء      ، املستعرضةالفترة 

شاغر واحـد أو عـدة شـغور بتحديـد موعـد االنتخـاب، وفقـا        
مــن النظــام األساســي للمحكمــة. مث شــرع جملــس  ١٤للمــادة 

األمــــن واجلمعيــــة العامــــة، كــــل علــــى حــــدة، يف إجــــراء       
رئــــيس  وجَّــــهويف جلســــة جملــــس األمــــن،  .)٧٤(االنتخابــــات

األمـني العـام تصـف تكـوين     لـس االنتبـاه إىل مـذكرة مـن     لمجا
 .)٧٥(يف إجـراء االنتخابـات  اليت ُتتَّبـع  احملكمة وحتدد اإلجراءات 
من النظام األساسـي   ١٠من املادة  ١وذكَّر اجمللس بأن الفقرة 

املرشــحني الــذين ينــالون األكثريــة ”للمحكمــة تــنص علــى أن 
أصـوات جملـس األمـن    من أصوات اجلمعية العامة ومن املطلقة 
، مضـيفاً أن األغلبيـة املطلوبـة يف جملــس    “ن قـد انتخبـوا  ُيعَتَبـرو 

مثانيــة أصــوات. وأوضــح كــذلك أن  هــي األمــن وفقــاً لــذلك  
  التصويت سيُجرى باالقتراع السري.

  

  ١٤احلالة   
ــة    ــودة يف ٣٦٣٦يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٨، املعقــ شــ
، اجتمع جملس األمن النتخاب عضـو للمحكمـة ملـلء    ١٩٩٦

أحــد أعضـائها. ويف االقتــراع األول،  شـاغر نشـأ نتيجــة لوفـاة    
حصل مرشح واحد على أغلبية األصوات املطلوبة يف اجمللـس.  

 لس إنه سـيبلغ رئـيس اجلمعيـة العامـة بنتيجـة     لمجوقال رئيس ا
 حــىت تلقــي لــس أن يظــل منعقــداًلمجالتصــويت، وطلــب إىل ا

نتيجــة التصــويت يف اجلمعيــة العامــة. ويف وقــت الحــق، أبلــغ   
__________ 

طالع على احملاضر احلرفية جللسات جملس األمـن ذات الصـلة   لال  )٧٤(  
. S/PV.4075 و S/PV.4059 و S/PV.3709و  S/PV.3636 انظـــــــر:

لجمعيـة العامـة   ل العامة لجلساتللالطالع على احملاضر احلرفية و
 .A/54/PV.45و  A/51/PV.54 و A/50/PV.101 ذات الصلة انظر:

 .S/1996/51انظر   )٧٥(  
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ه تلقَّى رسالة من رئـيس اجلمعيـة العامـة يبلغـه     أعضاء اجمللس أن
ــة مـــن     ــة املطلقـ ــه حصـــل علـــى األغلبيـ ــا أن املرشـــح نفسـ فيهـ

ــة     ــتها العامــ ــة يف جلســ ــة العامــ ــوات يف اجلمعيــ . ١٠١األصــ
وبالتــايل، انُتِخــَب املرشــح املــذكور عضــواً يف احملكمــة. ونظــراً 
ــدة      ــه مـ ــو مل تنتـ ــل عضـ ــل حمـ ــد ليحـ ــو اجلديـ ــاب العضـ النتخـ

كانـت  ه انُتِخب مللء ما تبقى من مدة سـلفه الـيت   عضويته، فإن
  .٢٠٠٠شباط/فرباير  ٥تنتهي يف 

  

  ١٥احلالة   
ــة    ــرين  ٦، املعقـــــــــودة يف ٣٧٠٩يف اجللســـــــ تشـــــــ

ــاين/نوفمرب  ــة   ١٩٩٦الثــ ــاب مخســ ــرع اجمللــــس يف انتخــ ، شــ
ستشـــغر يف كانـــت للمحكمـــة، ملـــلء املناصـــب الـــيت  أعضـــاء

ء ثـــالث . واقتضـــى االنتخـــاب إجـــرا١٩٩٧شـــباط/فرباير  ٥
جوالت اقتراع. ويف االقتـراع األول، حصـل أربعـة مرشـحني     
على أغلبية األصوات املطلوبـة يف جملـس األمـن. ويف االقتـراع     
ــة. ويف     ــة املطلوب الثــاين، مل حيصــل مرشــح إضــايف علــى األغلبي
االقتراع الثالـث، حصـل مرشـح آخـر علـى األغلبيـة املطلوبـة.        

 معيـة العامـة بنتيجـة   لس إنه سـيبلغ رئـيس اجل  لمجوقال رئيس ا
 حــىت تلقــي لــس أن يظــل منعقــداًلمجالتصــويت، وطلــب إىل ا

نتيجــة التصــويت يف اجلمعيــة العامــة. ويف وقــت الحــق، أبلــغ   
أعضاء اجمللس أنه تلقَّى رسالة من رئـيس اجلمعيـة العامـة يبلغـه     
فيهــا أن املرشــحني نفســهم حصــلوا علــى األغلبيــة املطلقــة مــن 

. وبالتـايل  ٥٤ة يف جلسـتها العامـة   األصوات يف اجلمعيـة العامـ  
ــرة      ــة لفتـ ــاًء يف احملكمـ ــذكورون أعضـ ــحون املـ ــب املرشـ انُتخـ

  .  ١٩٩٧شباط/فرباير   ٦عضوية مدهتا تسع سنوات تبدأ يف 
  

  ١٦احلالة   
ــة    ــرين  ٣، املعقـــــــــودة يف ٤٠٥٩يف اجللســـــــ تشـــــــ

، اجتمع اجمللـس النتخـاب مخسـة أعضـاء     ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
ستشـــــغر يف كانـــــت الـــــيت للمحكمـــــة، ملـــــلء املناصـــــب   

. ويف االقتـــراع األول، حصـــل مجيـــع ٢٠٠٠شـــباط/فرباير  ٥

املرشحني اخلمسة علـى أغلبيـة األصـوات املطلوبـة يف اجمللـس.      
 لس إنه سـيبلغ رئـيس اجلمعيـة العامـة بنتيجـة     لمجوقال رئيس ا

 حــىت تلقــي لــس أن يظــل منعقــداًلمجالتصــويت، وطلــب إىل ا
ة. ويف وقــت الحــق، أبلــغ  نتيجــة التصــويت يف اجلمعيــة العامــ 

أعضاء اجمللس أنه تلقَّى رسالة من رئـيس اجلمعيـة العامـة يبلغـه     
فيهــا أن املرشــحني نفســهم حصــلوا علــى األغلبيــة املطلقــة مــن 

. وبالتـايل  ٤٥األصوات يف اجلمعيـة العامـة يف جلسـتها العامـة     
ــرة      ــة لفتـ ــاًء يف احملكمـ ــذكورون أعضـ ــحون املـ ــب املرشـ انُتخـ

  .٢٠٠٠شباط/فرباير   ٦سنوات تبدأ يف عضوية مدهتا تسع 
  

  ١٧احلالة   
تشــــــــرين  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٤٠٧٥يف اجللســــــــة   

ــد  اجمل، اجتمــع ١٩٩٩الثــاين/نوفمرب  إجــراء موعــد لــس لتحدي
استقالة أحـد  جنم عن انتخاب لشغل منصب شاغر يف احملكمة 

، وعمــــالً ١٩٩٩تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٣٠أعضــــائها. ويف 
ــالقرار  ــرر اجمللــس أن جيــري االنتخــاب    )،١٩٩٩( ١٢٧٨ب ق

ــوم  ــارس  ٢ي ــن    ٢٠٠٠آذار/م ــدها جملــس األم يف جلســة يعق
ويف جلســــة تعقــــدها اجلمعيــــة العامــــة يف دورهتــــا الرابعــــة      

  واخلمسني.  
  

  النظر يف العالقة بني جملس األمن واحملكمة    -باء 
  من ميثاق األمم املتحدة ٩٤املادة   
حـدة  يتعهد كـل عضـو مـن أعضـاء األمـم املت       - ١  

أن يرتل على حكم حمكمة العدل الدوليـة يف أيـة قضـية يكـون     
  فيها. طرفاً

ــن       - ٢   ــا ع ــع أحــد املتقاضــني يف قضــية م إذا امتن
القيام مبا يفرضه عليه حكم تصدره احملكمـة، فللطـرف اآلخـر    
ــس، إذا رأى ضــرورة       ــن، وهلــذا اجملل ــأ إىل جملــس األم أن يلج

لتـدابري الـيت جيـب    أن يقـدم توصـياته أو يصـدر قـرارا با     ،لذلك
  اختاذها لتنفيذ هذا احلكم.
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  ٩٦املادة   
ألي مــن اجلمعيــة العامــة أو جملــس األمــن أن    ‐ ١  

  يطلب إىل حمكمة العدل الدولية إفتاءه يف أية مسألة قانونية.
والوكـــاالت  األمـــم املتحـــدةولســـائر فـــروع   ‐ ٢  

املتخصصة املرتبطة هبا، ممـن جيـوز أن تـأذن هلـا اجلمعيـة العامـة       
بذلك يف أي وقت، أن تطلب أيضا مـن احملكمـة إفتاءهـا فيمـا     

  يعرض هلا من املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا.
  

  حملكمة العدل الدولية من النظام األساسي ٤١املادة   
للمحكمة أن تقرر التـدابري املؤقتـة الـيت جيـب       ‐ ١  

اختاذهــا حلفــظ حــق كــل مــن األطــراف وذلــك مــىت رأت أن    
  وف تقضي بذلك.الظر

إىل أن يصـــدر احلكـــم النـــهائي يبلـــغ فـــوراً       ‐ ٢  
  .أطراف الدعوى وجملس األمن نبأ التدابري اليت يرى اختاذها

  
  ١٨احلالة 

ــة    ــودة يف ٣٨١٩يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٥، املعقـ أيلول/سـ
ــا.     ١٩٩٧ ــة يف أفريقيـ ــة احلالـ ــن ملناقشـ ــس األمـ ــع جملـ ، اجتمـ

واطنني مــــن وباإلشــــارة خصوًصــــا إىل الضــــلوع املزعــــوم ملــــ
اجلماهريية العربية الليبية يف حتطّم طـائرتني مـدنيتني، دعـا ممثـل     
زمبابوي إىل النظـر يف حماكمـة اللِّيبِّيـْين املُّتهمـْين طبـق القـانون       
االسكتلندي ومن قبل قضاة استكتلنديني ولكن يف بلـد ثالـث   

  .)٧٦(أو يف حمكمة العدل الدولية
عـــام ملنظمـــة وعلـــى نفـــس املنـــوال، ارتـــأى األمـــني ال   

ــة يف     ــر جبديـ ــوّد أن ينظـ ــا يـ ــة أنّ اجمللـــس رمبـ ــدة األفريقيـ الوحـ
املقترحـات الــيت اشـتركت منظمــة الوحـدة األفريقيــة واجلامعــة    
العربية يف تقدميها هبدف السعي إىل إجياد حلّ عادل ومنصـف  

__________ 

  )٧٦(  S/PV.3819 ٤، الصفحة. 

. وكــذلك، حــثّ ممثــل مصــر اجمللــس علــى النظــر يف )٧٧(للــرتاع
هما يف أقرب وقت ممكـن بغيـة   كيفية تسهيل حماكمة املشتبه في
  .)٧٨(ضمان شرعية اجمللس واحترامها

وعلى النقيض من ذلـك، شـّدد ممثـل اململكـة املتحـدة        
علــى أنّ املكــان الوحيــد حملاكمــة املشــتبه فيهمــا طبــق القــانون   
االســكتلندي هــو اســكتلندا، وليســت هنــاك ســلطة قانونيــة       

ة قضائية النعقاد حمكمة اسكتلندية خارج اسكتلندا، وال سلط
يف قانون هولندا تبيح انعقاد حمكمة ذات سلطان قضائي آخـر  

ــى عــدم     )٧٩(يف الهــاي ــات املتحــدة عل ــة الوالي . وشــّددت ممثل
وجود حلّ وسـط مـع اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة عنـدما يتعلـق        
األمـــر باإلرهـــاب، وأكّـــدت علـــى أنّ املســـؤولية عـــن اآلثـــار  

ءات تقع بكاملها على عاتق املترّتبة عّما اختذه اجمللس من إجرا
  .)٨٠(حكومة اجلماهريية العربية الليبية

آذار/مــــارس  ٢٠، املعقــــودة يف ٣٨٦٤ويف اجللســــة   
ــلوع     ١٩٩٨ ــة بالضـ ــة املتعلقـ ــة احلالـ ــس ملناقشـ ــع اجمللـ ، اجتمـ

ــم     ــة يف حتطّـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــن اجلماهرييـ ــواطنني مـ ــوم ملـ املزعـ
بـان آم يف   لطـائرة شـركة   ١٠٣طائرتني مدنيتني (الرحلة رقـم  

، والرحلـــة رقـــم ١٩٨٨مســـاء لـــوكريب، باســـكتلندا، يف عـــام 
)، ١٩٨٩يف مســاء النيجــر يف عــام  UTAلطــائرة شــركة  ٧٧٢

كــــانون  ٢٣و  ٢٠وذلــــك بعــــد تلقيــــه رســــائل مؤرخــــة     
موجهة من ممثلـي فرنسـا، واململكـة     )٨١(١٩٩١األول/ديسمرب 

ــات    ــمالية، والواليـ ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ  املتحـ
  املتحدة األمريكية بشأن هذه املسألة.

  
__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  

 .S/23317و  S/23308و  S/23307و  S/23306الوثائق   )٨١(  
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وخـــالل املـــداوالت، ذكـــر ممثـــل اجلماهرييـــة العربيـــة   
الليبية أن بلده ما فتـئ منـذ سـت سـنوات يعـاين مـن جـزاءات        
ــة،       ــانوين. واجلماهريي ــا حكــم قضــائي أو ســند ق ــة دومن مجاعي
ــع      ــتفجريات، تتطلّ مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة ألســر ضــحايا ال

مــا أمــام حمكمــة عادلــة ونزيهــة يف بلــد حمايــد ملثــول املشــتبه فيه
وإلظهار احلقيقة. وذكر أن حكومة بلده حثت املشـتبه فيهمـا   
على املثول أمام حمكمة اسكتلندية، لكنهما رفضا ذلك بإيعـاز  
مـــن حماميهمـــا وذكـــرا أّنهمـــا ُمـــدانان يف اململكـــة املتحـــدة       

نـات  والواليات املتحدة بسبب حتّيز التغطيـات اإلعالميـة والبيا  
الرمسية. وعالوة على ذلك، أشار ممثل اجلماهرييـة باخلصـوص   

ــادة   ١إىل الفقــرة  ــنّص علــى أن    ٩٤مــن امل ــيت ت ــاق ال مــن امليث
أن يــرتل علــى  األمــم املتحــدةيتعهــد كــل عضــو مــن أعضــاء ”

“ حكم حمكمة العدل الدوليـة يف أيـة قضـية يكـون طرفًـا فيهـا      
 اليـات املتحـدة  وذلك فيما يتعلق بواجب اململكة املتحـدة والو 

ــل       ــه القضــائية. وأشــار ممث ــس وواليت ــررات اجملل ــول مبق يف القب
مــن  ٩٤مــن املـادة   ٢اجلماهرييـة باخلصـوص أيًضــا إىل الفقـرة    

ــرار يعتمــد       ــن يســتطيع إصــدار ق ــال إنّ جملــس األم ــاق وق امليث
يقــدم توصــياته أو ”مبوجبــه مجلــة مــن التــدابري؛ ألنــه ميلــك أن  

ـــ  ــا لتنفيــــذ هــــذا  يصــــدر قــــرارا بالتــــدابري الــــيت جيـ ب اختاذهــ
  .)٨٢(“كماحل

ــام      ــأى أنّ األحكـ ــدة ارتـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــّن ممثـ لكـ
األولية الصادرة عن احملكمة ال تشكك بأي وجه مـن الوجـوه   
ــة       ــؤثر يف اجلماهريي ــيت ت ــن ال ــس األم ــراءات جمل ــرعية إج يف ش
ــهمني املشــتبه      ــدعوى ضــّد املت ــة، أو يف جــوهر ال ــة الليبي العربي

خالفـــا لتأكيـــدات اجلماهرييـــة، أنّ احملكمـــة  فيهمـــا. واعتـــرب، 
تــدعو إىل اســتعراض أو تعليــق قــرارات جملــس األمــن. فقــد   ال

. )٨٣(أوضحت احملكمة أهنا ال تتناول جوهر القضـية أو حيثياهتـا  
__________ 

  )٨٢(  S/PV.3864 ١٠، الصفحة. 

 .١٢املرجع نفسه، الصحفة   )٨٣(  

ُتسـتخدم منظمـة    وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن أملـه يف أالّ 
رات الوحدة األفريقيـة وجامعـة الـدول العربيـة يف تقـويض قـرا      

اجمللــس، ويف أن ُيســتخدم تأثريمهــا يف إحــراز القبــول بالقــانون  
الدويل وإنصاف الضـحايا. وذكـر أنّ بعثـة مـن اخلـرباء موفـدة       
من األمني العام خلصـت إىل أنّ النظـام القـانوين االسـكتلندي     
عـــادل ومســـتقل، وإىل أنّ حقـــوق املتـــهمني ســـتلقى احلمايـــة  

اكمــة وذلــك وفقــا الكاملــة أثنــاء كامــل مراحــل إجــراءات احمل 
  .)٨٤(للمعايري الدولية

وأحاط متكلمون آخرون بأحكام احملكمة ودعـوا إىل    
، فيما أشار آخرون إىل أنّ قـرار  )٨٥(إجياد حل مقبول به عموما

احملكمـــة هـــو أســـاس جيـــد لترتيـــب حماكمـــة عادلـــة ولتعليـــق  
. وأشــار ممثــل باكســتان )٨٦(اجلــزاءات وإهنائهــا يف وقــت مبكــر

__________ 

 .٣٢نفسه، الصفحة املرجع   )٨٤(  

(اململكة املتحدة بالنيابـة عـن    ٤٥-٤٢املرجع نفسه، الصفحات   )٨٥(  
ــه: إســـتونيا      ــازة إليـ ــبة واملنحـ ــدان املنتسـ ــاد األورويب والبلـ االحتـ
وبلغاريــا وبولنــدا واجلمهوريــة التشــيكية ورومانيــا وســلوفاكيا      

 ١٤والتفيــا وليتوانيــا وهنغاريــا؛ وكــذلك أيســلندا)؛ الصــفحتان  
ــفحتان  ( ١٥ و ــتاريكا)؛ والصـــــ ــاد  ١٧و  ١٦كوســـــ (االحتـــــ

ــان)؛ والصــفحتان   ٢٤و  ٢٣الروســي)؛ والصــفحتان    ٢٥(الياب
(الســــــــويد)؛  ٢٧و  ٢٦(ســــــــلوفينيا)؛ والصــــــــفحتان  ٢٦ و

 (الربازيل). ٢٨و  ٢٧والصفحتان 

 ٢١(الصني)؛ والصـفحتان   ١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٦(  
ــفحات   ٢٢و  ــرين)؛ والصـ ــدول   ٣٨إىل  ٣٦(البحـ ــة الـ (جامعـ

(منظمـة الوحـدة األفريقيـة)؛     ٤٠إىل  ٣٨العربية)؛ والصـفحات  
(منظمـــــــة املـــــــؤمتر اإلســـــــالمي)؛  ٤٢إىل  ٤٠والصـــــــفحات 

(اململكــة املتحــدة بالنيابــة عــن االحتــاد   ٤٥إىل  ٤٢والصــفحات 
ــا املنتســبة واملنحــازة إىل      ــدان شــرق ووســط أوروب األورويب وبل

ــة  االحتــاد األورويب، وهــي إســتونيا   ــدا واجلمهوري ــا وبولن وبلغاري
ــلوفاكيا   ــا وسـ ــيكية ورومانيـ ــا؛    التشـ ــا وهنغاريـ ــا وليتوانيـ والتفيـ

(جمموعة الدول األفريقية)؛  ٤٥إىل  ٤٣وأيسلندا)؛ والصفحات 
 ٥٢إىل  ٥٠(إندونيســيا)؛ والصــفحات  ٥٠و  ٤٩والصــفحتان 

(اإلمارات  ٥٣و  ٥٢(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحتان 
(الـيمن)؛ والصـفحات    ٥٥و  ٥٤ملتحدة)؛ والصـفحتان  العربية ا

(زمبـــــابوي)؛   ٦٦و  ٦٥(غانـــــا)؛ والصـــــفحتان   ٦٠إىل  ٥٨
ــفحتان  ــفحتان   ٦٧و  ٦٦والصـــ ــا)؛ والصـــ  ٦٨و  ٦٧(ناميبيـــ
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من امليثاق اليت تنص على أّنـه عنـدما    ٩٦املادة  باخلصوص إىل
ــة      ــإنّ للجمعي ــة ف تواجــه األمــم املتحــدة نفســها مشــكلة قانوني
العامة أو جملس األمن طلب فتوى من حمكمـة العـدل الدوليـة.    
ــاق األمــم      ــة الــيت أوالهــا واضــعو ميث ــدل ذلــك علــى األمهي وي
املتحــــدة حملكمــــة العــــدل الدوليــــة يف التحكــــيم يف املســــائل   

  .)٨٧(لقانونيةا
وذكر ممثل جامعة الدول العربية أن منظمته طرحـت،    

بالتعــــاون مــــع منظمــــة الوحــــدة األفريقيــــة ومنظمــــة املــــؤمتر 
اإلســالمي، ثالثــة خيــارات علــى جملــس األمــن كأســاس حلــلّ   
املشــكلة. وتضــمنت هــذه املقترحــات حماكمــة املشــتبه فيهمــا    

ة أو بواسـطة  يف بلد حمايد أو يف مقـر حمكمـة العـدل الدوليـ     إما
حمكمة جنائية خاصة. ورأى املتكلّم أنّ جملس األمن ينبغـي لـه   
أن يراعي حكم احملكمة الصادر عن أعلـى هيئـة قضـائية تابعـة     
لألمــم املتحــدة؛ ألنّ هــذا احلكــم أضــاف بعــدا قانونيــا جديــدا  
ــل جملــس األمــن.      ــها مــن قب ــة املشــكلة وأســلوب معاجلت لطبيع

ــد ثبــت مبقتضــى حكــم ا    ــه ق ــة  وذكــر أّن حملكمــة هــذا أنّ حادث
لــوكريب هــي فعــال نــزاع قــانوين بــني ليبيــا مــن جهــة واململكــة  
املتحدة والواليات املتحدة األمريكيـة مـن جهـة أخـرى، وهـو      
يقع ضمن اختصاصات احملكمـة، وينبغـي جلميـع األطـراف يف     

. وعلـى نفـس املنـوال،    )٨٨(الرتاع احترام هذا احلكم والتقّيد بـه 
 حبــث مقترحــات منظمــة الوحــدة  دعــا متكلمــون آخــرون إىل 

األفريقية وجامعة الدول العربية، اليت تدعو إىل إجـراء حماكمـة   
يف بلد ثالـث حمايـد، أو حماكمـة املشـتبه فيهمـا مـن قبـل قضـاة         

__________ 

بيساو)؛ والصـفحتان   -(غينيا  ٧٠و ٦٩(املغرب)؛ والصفحتان 
ــفحات  ٧٢و  ٧١ ــا)؛ والصــــ ــد)؛  ٧٤إىل  ٧٢(نيجرييــــ (اهلنــــ

(مجهورية ترتانيـا املتحـدة)؛ والصـفحات     ٧٥و  ٧٤والصفحتان 
(عمـــــــان)؛  ٧٨و  ٧٧(كوبـــــــا)؛ والصـــــــفحتان  ٧٧إىل  ٧٥

(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحتان  ٧٩و  ٧٨والصفحتان 
 (ماليزيا). ٨٠و  ٧٩

 .٦٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  

 .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  

اسكتلنديني يف احملكمة، أو أمام حمكمة خاصة يف مقـر حمكمـة   
  .)٨٩(العدل الدولية

ــة    ــان/أب ٢٤، املعقـــودة يف ٣٨٧٥ويف اجللسـ ريل نيسـ
، اجتمع جملس األمن ملناقشة احلالة يف أفريقيا، مبناسـبة  ١٩٩٨

. وخالل املناقشة، أشار ممثل مصـر  )٩٠(تقدمي تقرير األمني العام
إىل أّنه يف الوقت الذي تؤكد فيـه مصـر علـى ضـرورة احتـرام      
قواعد القانون الدويل وقرارات جملس األمن، فإّنهـا تنتظـر مـن    

اخليـــارات الـــيت اقترحتـــها منظمـــة اجمللـــس أن ينظـــر جبديـــة يف 
الوحدة األفريقية وجامعـة الـدول العربيـة لتسـوية هـذه األزمـة       

ــة    ــق العدال ــى حنــو يكفــل حتقي ــة  )٩١(عل ــل اجلماهريي . وأشــار ممث
العربية الليبية إىل حمكمة العدل الدولية باعتبارهـا مقـرا حملكمـة    

ات . وحث ممثل اإلمـار )٩٢(حمتملة ومكانا حمتمال لتسوية الرتاع
ــة املتحــدة اجمللــس علــى رفــع اجلــزاءات املفروضــة علــى      العربي
اجلماهريية العربية الليبية، وذلك يف ضـوء احلكمـني الصـادرين    

  .)٩٣(عن احملكمة
آب/أغســطس  ٢٧، املعقــودة يف ٣٩٢٠ويف اجللســة   
، اجتمع جملس األمن ملناقشـة احلالـة املتعلقـة بالضـلوع     ١٩٩٨

__________ 

 ١٩حرين)؛ والصحات (الب ٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٩(  
إىل  ٣٦(غــابون)؛ والصــفحات  ٢٩(كينيــا)؛ والصــحة  ٢١إىل 
(منظمـة   ٤٠إىل  ٣٨(جامعة الـدول العربيـة)؛ والصـفحات     ٣٨

ــحات   ــة)؛ والصـ ــدة األفريقيـ ــؤمتر   ٤٢إىل  ٤٠الوحـ ــة املـ (منظمـ
(جمموعة الدول األفريقيـة)؛   ٤٥إىل  ٤٣اإلسالمي)؛ والصحات 

 ٥٢إىل  ٥٠)؛ والصــفحات (إندونيســيا ٥٠و  ٤٩والصــفحتان 
(األردن)؛  ٥٦ و ٥٥(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحتان 

 ٦٠إىل  ٥٨(مصــــر)؛ والصــــفحات  ٥٨إىل  ٥٦ توالصــــفحا
ــا)؛ والصــحتان  ــا ٧٠و  ٦٩(غان بيســاو)؛ والصــفحتان   - (غيني

ــا املتحــدة)؛ والصــفحتان   ٧٥و  ٧٤  ٨٠و  ٧٩(مجهوريــة ترتاني
 (ماليزيا).

 .S/1998/318الوثيقة   )٩٠(  

  )٩١(  S/PV.3875  ٢٧(استئناف)، الصفحة. 

 .٥٣إىل  ٥٠املرجع نفسه، الصفحات   )٩٢(  

 .٧٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  
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ــة   ــن اجلماهرييـ ــواطنني مـ ــوم ملـ ــم   املزعـ ــة يف حتطّـ ــة الليبيـ العربيـ
طائرتني مدنيتني. وأشار ممثل اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة إىل أنّ    

 ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٧حمكمــة العــدل الدوليــة أصــدرت يف 
ــات املتحــدة واململكــة املتحــدة، وأعــادت      ــا ضــد الوالي حكم
تأكيد اختصاصها القانوين بالنظر يف هذه القضية علـى أسـاس   

، ورفضت الطعـن املقـّدم منـهما    ١٩٧١ال لسنة اتفاقية مونتري
  .)٩٤(يف ذلك االختصاص

 ١١٩٢ويف أعقــاب املــداوالت، اختــذ اجمللــس القــرار     
الذي رّحب فيـه   ١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٧) املؤرخ ١٩٩٨(

باملبادرة املتعلقـة مبحاكمـة الشخصـني املتـهمني بـتفجري طـائرة       
عقـد يف  لشركة بان آم أمـام حمكمـة اسـكتلندية تُ    ١٠٣الرحلة 

ــة     ــالة املؤرخـــ ــاء يف الرســـ ــا جـــ ــدا، وذلـــــك وفـــــق مـــ هولنـــ
املوجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن     ١٩٩٨آب/أغســـطس  ٢٤

ــمالية     ــدا الشــ ــى وأيرلنــ ــا العظمــ ــدائمْين لربيطانيــ ــْين الــ املمثلــ
ــة لــــدى األمــــم املتحــــدة   ، )٩٥(والواليــــات املتحــــدة األمريكيــ

ــادرة.     ــذ هــذه املب ــدا للتعــاون يف تنفي وباســتعداد حكومــة هولن
بالقرار نفسه، قّرر اجمللس أن تتعاون مجيع الدول على حتقيـق  و

هذه الغاية، وعلى وجه التحديد أن تكفل حكومة اجلماهرييـة  
العربية الليبية حضور املتهمني إىل هولندا من أجل املثـول أمـام   
احملكمــة، وتزويــد احملكمــة يف هولنــدا علــى الفــور، وبنــاء علــى 

جودين يف اجلماهريية، وذلـك  طلبها، بكل األدلة والشهود املو
  ألغراض هذه احملاكمة.

  
  ١٩احلالة   
خالل الفتـرة املستعرضـة، كـان معروضـا علـى جملـس         

األمن الرتاُع بني الكامريون ونيجرييا فيما يتعلـق بشـبه جزيـرة    
ــذه       ــس نفســه ه ــاول أي جلســة للمجل ــئن مل تتن باكاســي. ول

__________ 

  )٩٤(  S/PV.3920 ٧إىل  ٢،.الصفحات. 

  )٩٥(  S/1998/795. 

تلقــى عــّدة املســألة، ومل ُيتخــذ أي قــرار بشــأهنا، فــإنّ اجمللــس   
  رسائل هبذا الشأن.

موجهـة إىل   ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٢فربسالة مؤرخة   
، أشـار ممثـل الكـامريون إىل أنّ حكومـة     )٩٦(رئيس جملس األمن

هذه املسألة علـى حمكمـة    ١٩٩٤بلده عرضت يف آذار/مارس 
العــدل الدوليــة. وكــان مرفقــا هبــذه الرســالة رســالة أخــرى        

ــاير   ٢٨مؤرخــة  ــر  ١٩٩٦كــانون الثاين/ين ــة مــن وزي ، موجه
خارجيــة الكــامريون إىل وزيــر خارجيــة نيجرييــا، يــدعوه فيهــا  

الذي يقضـي بانسـحاب القـوات    “ صوت احلكمة”إىل مساع 
من شبه جزيرة باكاسي وعودة السكان املدنيني الذي ُشـرِّدوا  
من هذه املنطقة، وذلك ريثما يتم االنتهاء مـن عمليـة التسـوية    

مـــة العـــدل الدوليـــة. وعـــالوة علـــى القضـــائية اجلاريـــة يف حمك
ــده      ــة بل ــد اســتعداد حكوم ــل الكــامريون تأكي ــك، أعــاد ممث ذل
للعمل من أجل احلفاظ علـى السـالم يف شـبه جزيـرة باكاسـي      

  وانتظارا لصدور قرار احملكمة.
أيضا بالرسالة إعالن رئاسي باسم االحتـاد  وكان مرفقا   

 تســوية عــن األمــل يف أن يــتم التوصــل إىلفيــه األورويب يعــرب 
ســلمية عــرب احملكمــة. ودعــا االحتــاد األورويب طــريف الــرتاع إىل   

سيما ميثـاق األمـم املتحـدة،     االمتناع، وفقا للقانون الدويل وال
عن أي تدخل عسكري. وأعرب عن أملـه يف أن يتـيح اللجـوء    
  إىل حمكمة العدل الدولية التوصل إىل تسوية سلمية هلذا الرتاع.

رســالة ب، ذكــر ممثــل نيجرييــا، وردا علــى هــذه الرســالة  
موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ٢٧مؤرخـــة 

، أّنـه ال أسـاس ملـزاعم السـلطات الكامريونيـة. واّدعـى       )٩٧(األمن
أنّ الكــامريونيني يســلكون هنجــا دعائيــا ضــد نيجرييــا مــن أجــل 

على حكومة بلـده. وذكـر أيضـا    “ ضغوط ال مربر هلا”ممارسة 
انتزاع قرار  أساليبهم تستهدف على ما يبدوأن  أّنه من الواضح

__________ 

  )٩٦(  S/1996/125. 

  )٩٧(  S/1996/140. 
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ــن      ــر عـ ــرف النظـ ــرة، بصـ ــبه اجلزيـ ــية شـ ــأن قضـ ــاحلهم بشـ لصـ
ــلمية اجلاريــــــة يف حمكمــــــة      ــات والعمليــــــات الســــ املفاوضــــ

  الدولية. العدل
شــباط/  ٢٩والحقــا، برســالتني متطــابقتني مــؤرختني   
، )٩٨(مــوجهتني إىل رئيســي نيجرييــا والكــامريون ١٩٩٦فربايــر 

ــيس جملــ   ــب رئ ــدابري    طل ــرفني أن يتخــذا الت ــن، إىل الط س األم
ــها قبــل     الالزمــة لســحب قواهتمــا إىل املواقــع الــيت كانــت حتتل
عرض الرتاع علـى احملكمـة. وأشـار الـرئيس يف رسـالته إىل أنّ      

تـزال   هذا الرتاع قد أُحيل فعال إىل حمكمـة العـدل الدوليـة وال   
 القضية معروضة على احملكمة. وحـث الـدولتني علـى التوصـل    

  إىل تسوية سلمية عن طريق احملكمة.
موجهـة إىل   ١٩٩٦آذار/مـارس   ١١وبرسالة مؤرخة   
، أعــاد ممثــل الكــامريون تأكيــد عــزم حكومــة بلــده  )٩٩(الــرئيس

بذل كل ما يف وسعها من أجل تسـوية هـذا اخلـالف بـالطرق     
  سيما باللجوء إىل احملكمة.  السلمية، وال

موجهــة  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٥يف رســالة مؤرخــة و  
ــرئيس ــل      ،)١٠٠(إىل ال ــه الكام ــن دعم ــامريون ع ــل الك ــرب ممث أع

للتـدابري احلمائيــة الــيت أقرهتــا احملكمـة، ومنــها عــودة القــوات إىل   
  املواقع اليت كانت حتتلها قبل عرض الرتاع على احملكمة.

موجهـــة إىل  ١٩٩٦أيار/مـــايو  ٢٤رســـالة مؤرخـــة وب  
ىل رســالة ســابقة ، أشــار األمــني العــام إ)١٠١(رئــيس جملــس األمــن

ــة  ــباط/فرباير  ٢٩مؤرخـ ــاء  )١٠٢(١٩٩٦شـ ــا أعضـ ، رحـــب فيهـ
ــرة      ــائق إىل شــبه جزي ــة لتقصــي احلق ــاد بعث اجمللــس باقتراحــه إيف

الصدد، أوفد األمـني العـام مبعوثـه اخلـاص،     ذلك باكاسي. ويف 
__________ 

  )٩٨(  S/1996/150. 

  )٩٩(  S/1996/184. 

)١٠٠(  S/1996/287. 

)١٠١(  S/1996/390. 

)١٠٢(  S/1996/150. 

السيد األخضـر اإلبراهيمـي، إىل املنطقـة مـن أجـل التشـاور مـع        
اد األمني العـام اجمللـس بـأنّ السـيد     رئيسي الدولتني املعنيتني. وأف

ون أكّــد أنّ بلــده ســيلتزم رياإلبراهيمــي أبلغــه بــأنّ رئــيس الكــام
بــأي قــرار تتخــذه احملكمــة، وســريحب بــأي إجــراءات تتخــذها 
األمم املتحدة، مبا يف ذلك إيفاد بعثة لتقصي احلقـائق إىل املوقـع   

ضـا أن  املتنازع عليـه وإىل املنطقـة. واقتـرح رئـيس الكـامريون أي     
يـرابط بعـض املــراقبني العسـكريني مـن األمــم املتحـدة يف املوقــع      
ــا،      ــبة لنيجرييـ ــة. وبالنسـ ــدد املواجهـ ــع جتـ ــى منـ ــاعدة علـ للمسـ

ــه يفضــ   أفــاد حــال  لالســيد اإلبراهيمــي أنّ رئيســها أشــار إىل أّن
ألمم املتحـدة مـن شـأنه    لثنائيا للرتاع، ولكّنه أقر بأنّ إيفاد بعثة 

ــذا اخلصــوص   ــام أيضــا أنّ    أن يســاعد يف ه ــني الع ــر األم . وذك
 ١٩٩٦أيار/مـايو   ١٢رئيس نيجرييا أوضح، يف رسالة مؤرخـة  

ــأنّ احملكمــة حثــت      ــم ب ــى عل ــه عل ــام، أّن موّجهــة إىل األمــني الع
البلدين على تقدمي املساعدة إىل بعثة توفـدها األمـم املتحـدة إىل    
باكاسي، وقال إنّ حكومـة نيجرييـا، احترامـا منـها هلـذا األمـر،       

  لت من حيث املبدأ فكرة إيفاد مثل هذه البعثة.قب
 ١٩٩٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١رســـالة مؤرخـــة وب  

، أشـار رئـيس جملـس األمـن إىل أنّ     )١٠٣(موجهة إىل األمني العـام 
ــة تقصــي       ــه بعث ــذي أحرزت ــدم ال أعضــاء اجمللــس جيــدون يف التق
احلقـائق عـامال مشـجعا هلـم، وهــم يؤيـدون اجلهـود الـيت يبــذهلا        

العام من أجل التوصـل إىل طريقـة لتخفيـف حـّدة التـوّتر       األمني
ــا     ــني نيجرييـ ــات بـ ــني العالقـ ــا وحتسـ ــازع عليهـ ــة املتنـ يف املنطقـ
ــرض الــرتاع        ــتم فيــه ع ــذي ي ــك يف الوقــت ال ــامريون وذل والك

  احملكمة. على
 ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ١٦وبرســالة مؤرخــة   

ريون ، أحــال ممثــل الكــام )١٠٤(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن 
نسخة من مذكرة شفوية ُوجِّهـت إىل ممثـل نيجرييـا وتطرقـت     

__________ 

)١٠٣(  S/1996/892. 

)١٠٤(  S/1996/1052. 
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إىل الرتاع املطروح على احملكمـة وإىل انتـهاك نيجرييـا للتـدابري     
احلمائية اليت أقرهتـا احملكمـة حيـث عمـدت إىل تنفيـذ مشـاريع       

  ملد شبكة للكهرباء وشبكة ملياه الشرب.
وعلـى نفـس املنـوال، أحــال ممثـل الكـامريون، برســالة        
، هـي  )١٠٥(موجهة إىل الـرئيس  ١٩٩٨آذار/مارس  ١٣مؤرخة 

آذار/مـارس   ٨نص البيان الصادر عـن حكومـة الكـامريون يف    
، ردا علــى بيــان للســلطات النيجرييــة بشــأن احلالــة يف  ١٩٩٨

شبه جزيرة باكاسي. وشّدد ممثل الكامريون علـى أنّ حكومـة   
بلــده أحالــت القضــية إىل احملكمــة، وهــي حتــتج علــى تالعــب   

  الدويل.  نيجرييا املزعوم بالرأي العام
كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١١ويف رســـــالة مؤرخـــــة   
، أبلـغ ممثـل الكـامريون اجمللـس     )١٠٦(موجهة إىل الرئيس ١٩٩٨

 ٦ و ٥بأنّ السلطات النيجريية نظّمت انتخابات بلديـة يـومي   
يف اجلزء احملتل مـن شـبه جزيـرة     ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب 
الكامريونيـة. وأكـد ممثـل الكـامريون أن      باكاسي من األراضي

العمــل الــذي أقــدمت عليــه نيجرييــا يعتــرب انتــهاكا صــارخا        
للقانون الدويل وخاصة للتدابري احلمائية املؤقتة الـيت أمـرت هبـا    

  .١٩٩٦آذار/مارس  ١٦احملكمة يف الهاي يف 
  

  ٢٠احلالة   
خالل الفتـرة املستعرضـة، كـان معروضـا علـى جملـس         

بني مجهورية إيران اإلسـالمية واإلمـارات العربيـة     األمن الرتاُع
ــثالث، طنــب الكــربى وطنــب      ــاجلزر ال املتحــدة فيمــا يتعلــق ب
الصــغرى وأبــو موســى. ولــئن مل تتنــاول أي جلســة للمجلــس  
هذه املسألة، ومل ُيتخذ أي قرار بشأهنا، فقد ُعمـم الكـثري مـن    

  الرسائل بصفتها وثائق جمللس األمن.
  

__________ 

)١٠٥(  S/1998/228. 

)١٠٦(  S/1998/1159. 

ــؤرختني    ــالتني مـــــ ــان/أبريل  ٣ فربســـــ  ١٩٩٦نيســـــ
، )١٠٧(مـــوجهتني إىل األمـــني العـــام ١٩٩٦حزيران/يونيـــه  ٤ و

أحال ممثل عمـان بالغـا صـحفيا صـادرا عـن اجمللـس الـوزاري        
جمللــس التعــاون اخلليجــي يف دورتــه الثامنــة واخلمســني. وأعــاد  
ــه       ــى دعم ــد عل ــبالغ التأكي ــك ال ــوزاري يف نــص ذل اجمللــس ال

تحــدة، ودعــا مجهوريــة إيــران ومســاعدته لإلمــارات العربيــة امل
اإلسالمية إىل املوافقة علـى عـرض الـرتاع علـى حمكمـة العـدل       

  الدولية.
موجهــة  ١٩٩٦آب/أغســطس  ٢٦وبرســالة مؤرخــة   

، أكّد ممثل اإلمارات العربية املتحدة جمـّددا  )١٠٨(إىل األمني العام
علـى اسـتعداد اإلمـارات حلــل مسـألة اجلـزر الـثالث بالوســائل       

  ا يف ذلك اللجوء إىل احملكمة.السلمية، مب
موجهــة  ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ١٩وبرســالة مؤرخــة   

ــام  ــة الســعودية    )١٠٩(إىل األمــني الع ــل اململكــة العربي ، أحــال ممث
الــذي اختــذه جملــس جامعــة الــدول   ٥٥٩٥نســخة مــن القــرار 

العربية يف دورته العادية السادسـة بعـد املائـة. ودعـا اجمللـس يف      
ية إيـران اإلسـالمية إىل القبـول بإحالـة     نص ذلك القرار مجهور

  القضية إىل احملكمة.
كـانون الثاين/ينـاير    ٢وبرسالتني متطابقتني مـؤرختني    
ــرئيس    ١٩٩٧ ــام وإىل ال ــني الع ــوجهتني إىل األم ، أحــال )١١٠(م

ممثـــل اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة       
ة موجهة إىل وزارة خارجي ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢

مجهورية إيران اإلسالمية تؤكّد فيها اإلمارات متسـكها باّتبـاع   
كافة الوسائل السـلمية، مبـا يف ذلـك اللجـوء إىل احملكمـة بغيـة       

  التوصل إىل تسوية سلمية للرتاع القائم على اجلزر الثالث.
__________ 

)١٠٧(  S/1996/305  وS/1996/409.على التوايل ، 

)١٠٨(  S/1996/692. 

)١٠٩(  S/1996/769. 

)١١٠(  S/1997/8. 
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ــة     ــالة مؤرخ ــة  ١٩٩٧نيســان/أبريل  ١٦وبرس موجه
بصـفته رئيسـا    ، أحال ممثل الكويت)١١١(إىل رئيس جملس األمن

الـــذي اختـــذه جملـــس  ٥٦٣٧جملموعـــة الـــدول العربيـــة القـــرار 
ــة       ــد املائ ــة الســابعة بع ــه العادي ــة يف دورت ــدول العربي ــة ال جامع
والذي ُيهيب جبمهورية إيران اإلسالمية أن توافق على عـرض  
القضية علـى احملكمـة. وجـرى التأكيـد مـرة أخـرى علـى هـذا         

موجهــة إىل  ١٩٩٩ل نيســان/أبري ٦األمــر يف رســالة مؤرخــة  
الرئيس من املراقـب الـدائم جلامعـة الـدول العربيـة لـدى األمـم        

، حيـــث دعـــا املراقـــب حكومـــة مجهوريـــة إيـــران )١١٢(املتحـــدة
اإلسالمية إىل إهناء احتالهلا للجزر الـثالث والكـف عـن إقامـة     

__________ 

)١١١(  S/1997/329. 

)١١٢(  S/1999/395. 

ــة      ــها الســكانية، وإىل إزال ــيري تركيبت ــا، هبــدف تغ منشــآت فيه
د سبقت تنفيـذها مـن جانـب واحـد     كافة املنشآت اليت كان ق

ــق       ــرتاع وف ــاع الوســائل الســلمية حلــل ال يف تلــك اجلــزر، واتب
مبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك القبــول بإحالــة   

  احملكمة.  القضية إىل
ــدا يف عــّدة رســائل أخــرى       ــدعوة تأيي ولقيــت هــذه ال

ــام   ــة إىل األمــني الع ــود    )١١٣(موجه ــن الوف ــا الكــثري م ــا فيه ، دع
عضاء يف جامعة الدول العربية إىل إجيـاد تسـوية سـلمية عـرب     األ

املفاوضــــــات املباشــــــرة أو بإحالــــــة القضــــــية إىل احملكمــــــة.
__________ 

)١١٣(  S/1997429  وS/1997/448  وS/1998/2  وS/1998/9 
 S/1998/615و  S/1998/319و  S/1998/245و  S/1998/217 و
 .S/1999/802و  S/1999/305و  S/1999/236و  S/1998/842 و

  اجلزء اخلامس
  العالقات مع األمانة العامة

  
   ٩٨املادة   
بصــفته هــذه يف كــل  )١١٤(يتــوىل األمــني العــام أعمالــه  

ادي اجتماعات اجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس االقتص
ــوم بالوظــائف األخــرى      واالجتمــاعي وجملــس الوصــاية ويق

    اليت تكلها إليه هذه الفروع ... 
   ٩٩املادة   
لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل أية مسألة يرى   

    أهنا قد هتدد حفظ السلم واألمن الدويل. 
  مالحظة    
يتعلق هذا اجلزء مبهام غري املهام ذات الطـابع اإلداري    
 ٩٨د هبا جملس األمـن إىل األمـني العـام مبوجـب املـادة      اليت عه

__________ 

من امليثاق علـى أن يكـون األمـني العـام املوظـف       ٩٧تنص املادة   )١١٤(
 اإلداري األكرب يف اهليئة.

(القسم ألف) وبسلطة األمـني العـام الـيت ختولـه      )١١٥(من امليثاق
  (القسم باء).   ٩٩سلطة اختاذ املبادرة مبوجب املادة 

  
املهـام غـري املهـام ذات الطـابع اإلداري الــيت      -ألـف  

  عهد هبا جملس األمن إىل األمني العام  
رة املشمولة املستعرضـة، طلـب جملـس األمـن     أثناء الفت  

إىل األمني العام االضطالع بطائفة واسعة مـن اإلجـراءات، أو   
ــلمية      ــوية السـ ــق بالتسـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــذلك، وال سـ ــه بـ أذن لـ
للمنازعات وحفـظ السـالم. وقـد اسـتمر اتسـاع نطـاق املهـام        
املسندة إليه يف هذا الصدد مـع اسـتمرار اتسـاع أنشـطة جملـس      

__________ 

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت املهــام   ٢٦إىل  ٢١دد يف املــواد حتــ  )١١٥(
والصـــالحيات املتعلقـــة باجتماعـــات جملـــس األمـــن املوكلـــة إىل  

؛ وانظــر أيضــا اجلــزء الرابــع مــن ٩٨األمــني العــام مبوجــب املــادة 
 الفصل األول.
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ــام   األمــــن و ــافة إىل اضــــطالع األمــــني العــ ــا. وباإلضــ تنوعهــ
مبســــــــؤولياته يف جمــــــــال تســــــــوية الرتاعــــــــات (املهـــــــــام     
السياسية/الدبلوماســية) وحفــظ الســالم (املهــام األمنيــة)، فقــد  
عهد إليه بتنفيـذ نظـم اجلـزاءات (املهـام القانونيـة). واملمارسـة       

  .)١١٦(املبينة أدناه هي ممارسة بيانية وال ُيدعى أهنا شاملة
  

  التدابري املتخذة للتثبت من احلقائق  
يف عدد من احلـاالت، طُلـب إىل األمـني العـام التثبـت        

  مساعيه للقيام بذلك:أُقرت حالة حمددة أو وقائع من 
ــدي، رحـــب     (أ)   ــة يف بورونـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ فيمـ

اجمللس بإيفاد األمني العام بعثة أمنية تقنية إىل بورونـدي للنظـر   
تحســني الترتيبــات األمنيــة احلاليــة القائمــة  يف الســبل الكفيلــة ب

ــة ــات     املتعلق ــة عملي ــها وحلماي ــم املتحــدة وأماكن مبــوظفي األم
  ؛)١١٧(املساعدة اإلنسانية

وفيما يتعلق باحلالة يف روانـدا، طلـب اجمللـس      (ب)  
إىل األمني العام اإلبقاء على اللجنة الدوليـة للتحقـق بنـاء علـى     

ــرة   ــا ورد يف الفقـ ــن تقر ٩١مـ ــره(ج) مـ ــابع  )١١٨(يـ ــي تتـ ، لكـ
حتقيقاهتا السابقة وتستعد ملتابعـة أي ادعـاءات أخـرى حبـدوث     
انتهاكات تتعلق على األخص بشحنات متوقعة من األسـلحة.  
وطلــب اجمللــس أيضــاً إىل األمــني العــام أن يتشــاور مــع الــدول  

ــري    ــيما زائ ــدا، وال س ــدابري   )١١٩(اجملــاورة لروان ــاذ الت ، بشــأن اخت
ذلك إمكانيـة نشـر مـراقبني مـن األمـم املتحـدة       املناسبة، مبا يف 

__________ 

لالطالع على تفاصيل هـذه احلـاالت وغريهـا مـن احلـاالت الـيت         )١١٦(
ــا جملــس األ   ــد فيه ــر دراســات      عه ــام، انظ ــام لألمــني الع ــن مبه م

 احلاالت ذات الصلة الواردة يف الفصلني الثامن والعاشر.

 ).١٩٩٦( ١٠٤٠القرار   )١١٧(

)١١٨(  S/1996/195. 

، أُبلغـت األمانـة العامـة أن    ١٩٩٧أيار/مـايو   ٢٠برسالة مؤرخة   )١١٩(
 ١٧الدولة العضو املعروفـة سـابقا باسـم زائـري قـد تغـري امسهـا يف        

 .“مجهورية الكونغو الدميقراطية”أيار/مايو وأصبح 

يف املطارات ونقاط النقل األخرى عند نقاط العبـور احلدوديـة   
  .)١٢٠(وحوهلا

وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف مجهوريـــة مقـــدونيا   (ج)  
اليوغوسالفية السابقة، طلب اجمللس إىل األمـني العـام أن يبقيـه    

الواقـع   بانتظام على علم مبـا يسـتجد مـن تطـورات علـى أرض     
وغريها مـن الظـروف الـيت تـؤثر يف الواليـة، وطلـب أيضـاً إىل        

    ؛)١٢١(األمني العام أن يستعرض تكوين القوة وقوامها وواليتها
وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف أفغانســـتان، طلـــب   (د)  

اجمللس إىل األمـني العـام أن يواصـل التحقيقـات يف االدعـاءات      
ى احلـرب واملـدنيني   املتعلقة بوقوع عمليات قتل مجـاعي ألسـر  

وكذلك التشريد القسري القائم على األصل اإلثين جلماعـات  
كبرية من السكان واألشكال األخرى لالضطهاد اجلمـاعي يف  

    ؛)١٢٢(أفغانستان
وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف أفغانســـتان، شـــجع   (هـ)  

اجمللس األمني العام على مواصلة جهوده الرامية إىل إيفاد بعثـة  
ن للتحقيـق يف التقـارير العديـدة الـيت تفيـد بوقـوع       إىل أفغانستا

خروق جسيمة وانتـهاكات خطـرية للقـانون اإلنسـاين الـدويل      
يف ذلك البلد، وخاصة التقارير اليت تفيد بوقوع عمليـات قتـل   
مجاعي ووجود مقابر مجاعية ألسرى احلرب واملدنيني وتـدمري  

    ؛)١٢٣(املزارات الدينية

بيسـاو، طلـب    - يف غينياوفيما يتعلق باحلالة   (و)  
اجمللــس إىل األمــني العــام أن يقــدم توصــيات إىل اجمللــس بشــأن  
احتمال قيام األمم املتحـدة بـدور يف عمليـة السـالم واملصـاحلة      

__________ 

 ).١٩٩٦( ١٠٥٣القرار   )١٢٠(

 ).١٩٩٦( ١٠٥٨القرار   )١٢١(

 ).١٩٩٨( ١١٩٣القرار   )١٢٢(

 ).١٩٩٨( ١٢١٤القرار   )١٢٣(
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بيساو، مبا يف ذلك إجـراء ترتيبـات يف وقـت مبكـر      - يف غينيا
    ؛)١٢٤(إلقامة اتصاالت بني األمم املتحدة وفريق الرصد

ــا يتعلـــ   (ز)   ــا   وفيمـ ــة أفريقيـ ــة يف مجهوريـ ق باحلالـ
)، بـاقتراح  ١٩٩٩( ١٢٧١الوسطى، رحب اجمللس يف القرار 

األمني العام إيفـاد بعثـة صـغرية احلجـم ومتعـددة التخصصـات       
إىل بانغي لتدرس، وفقاً للرغبات اليت أبدهتا حكومـة مجهوريـة   
أفريقيــا الوســطى، شــروط اســتمرار وجــود األمــم املتحــدة إىل  

ــا ــد  م ــام   ٢٠٠٠فرباير شــباط/ ١٥بع ، وطلــب إىل األمــني الع
  اإلسراع بإطالع اجمللس على مقترحاته املفصلة هبذا الشأن.

  
  املساعي احلميدة  
طُلــب كــثرياً إىل األمــني العــام أن ميــارس أو ويواصــل    

ــدة ”ممارســة مهمــة   ــدوره  “املســاعي احلمي ، أي أن يضــطلع ب
ــدول أو       ــني ال ــات ب ــع نشــوب الرتاع السياســي املســتقل يف من

  دوره يف هذا الصدد:أُقر داخلها أو التوسط حللها، أو 
فيما يتعلق باحلالـة يف قـربص، رحـب اجمللـس       (أ)  

الـيت يقـوم   ملسـاعي احلميـدة   مهمـة ا عن  )١٢٥(بتقرير األمني العام
يف قربص وأكد دعمه ملهمة املساعي احلميدة اليت يقوم هبـا  هبا 

مـع األمـني العـام    األمني العام وأمهية تضافر اجلهود يف التعـاون  
  ؛)١٢٦(يف سبيل حتقيق تسوية شاملة عامة

وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف أنغــوال، أكــد اجمللــس   (ب)  
أن مهام املساعي احلميدة والوساطة والتحقق اليت يضـطلع هبـا   
املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع اللجنـــة  

ــية الســتكمال عمليــة الســالم        ــتركة، مــا زالــت أساس يف املش
  ؛)١٢٧(أنغوال بنجاح

__________ 

 ).١٩٩٨( ١٢١٦القرار   )١٢٤(

)١٢٥(  S/1996/1055. 

 ).١٩٩٦( ١٠٩٢القرار   )١٢٦(

 .)١٩٩٧( ١٠٩٨القرار   )١٢٧(

وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف طاجيكســتان وعلــى    (ج)  
على جهـود املمثـل    ثىنأاألفغانية،  - امتداد احلدود الطاجيكية

ــة وشــجعهم علــى مواصــلة     ــراد البعث اخلــاص لألمــني العــام وأف
ــالل      ــن خـ ــام مـ ــاق العـ ــذ االتفـ ــى تنفيـ ــرفني علـ ــاعدة الطـ مسـ

    ؛)١٢٨(مساعيهم احلميدة

تعلــق باحلالــة بــني إريتريــا وإثيوبيــا،     وفيمــا ي  (د)  
طلب اجمللس إىل األمني العام أن يتـيح مسـاعيه احلميـدة دعمـاً     

   .)١٢٩(إلجياد تسوية سلمية للرتاع

  
ــتركة الراميـــة إىل     ــوية تشـــجيع اجلهـــود املشـ التسـ

  السياسية
، طُلـب إىل  املستعرضـة يف حاالت عديدة أثنـاء الفتـرة     

ــاالقتران بترتيبــات  األمــني العــام أن يبــذل مســاع دبل  وماســية ب
إقليمية أو باالشتراك مع جهات فاعلة أخرى مـن أجـل حتقيـق    

  :)١٣٠(التايل  على النحو تسوية سياسية،
فيما يتعلق باحلالة يف كرواتيا، رحـب اجمللـس     (أ)  

بالتوصــيات الــيت قــدمها األمــني العــام يف تقريــره الختــاذ إجــراء 
حقـوق اإلنسـان يف    بد من اختاذه لتحسـني حالـة   حمدد كان ال

مجهورية كرواتيا يف مجلـة أمـور منـها إطـار االتفـاق األساسـي       
 ،)١٣١(وم الغربيـة يمريبشأن منطقة سلوفينيا الشرقية وبارانيـا وسـ  

ــق تســوية       ــة إىل حتقي ــة الســالم الرامي ــك كجــزء مــن عملي وذل
  ؛)١٣٢(سياسية شاملة يف املنطقة

__________ 

 ).١٩٩٧( ١١٢٨القرار   )١٢٨(

 ).١٩٩٨( ١١٧٧القرار   )١٢٩(

ــاين عشــر لالطــالع علــى قائمــة أمشــل حلــاالت       )١٣٠( انظــر الفصــل الث
التعاون بني األمم املتحدة والترتيبات اإلقليمية من أجـل التوصـل   
إىل تســـوية ســـلمية للـــرتاع، وعلـــى دور األمـــني العـــام يف تلـــك  

 احلاالت.

)١٣١(  S/1995/951، .املرفق 

)١٣٢(  S/PRST/1996/39. 
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وفيما يتصـل باحلالـة يف قـربص، أكـد اجمللـس        (ب)  
أمهيــة جتريــد مجهوريــة قــربص مــن الســالح يف خامتــة املطــاف، 
 كهدف يف إطار تسوية شاملة كلية، وطلـب إىل األمـني العـام   

  ؛)١٣٣(تعزيز اجلهود يف هذا االجتاه

وفيما خيص احلالة يف جورجيـا، أعـاد اجمللـس      (ج)  
تأكيد تأييده التام جلهـود األمـني العـام الراميـة إىل التوصـل إىل      

ة شــاملة للــرتاع، مبـا يف ذلــك مــا يتعلــق بــاملركز  تسـوية سياســي 
السياســي ألخبازيــا، مــع االحتــرام الكامــل لســيادة جورجيــا       
وســالمتها اإلقليميــة، وكــذلك للجهــود الــيت يبــذهلا االحتــاد       
ــاً تيســريياً لتكثيــف البحــث عــن تســوية      الروســي بصــفته طرف

  .)١٣٤(سلمية للرتاع
رب وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف بورونــدي، أعــ      (د)  

اجمللــس عــن تأييــده الكامــل للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام   
ــة احلكــم، تيســرياً إلجــراء حــوار     وآخــرون يف دعمهــم التفاقي
ــق       ــة وحتقيـ ــاحلة الوطنيـ ــجيع املصـ ــه تشـ ــامل غايتـ ــي شـ سياسـ
الدميقراطيــة واألمــن وســيادة القــانون يف بورونــدي. وطلــب      

ــام أن ينظــر    ــس أيضــاً إىل األمــني الع ، حســب بالتشــاور ،اجملل
االقتضاء، مع منظمـة الوحـدة األفريقيـة ومـع الـدول األعضـاء       
املعنيــة، يف اخلطــوات األخــرى الــيت قــد تلــزم لــتاليف ازديــاد        
ــب     ــة حســـ ــاً احتياطيـــ ــع خططـــ ــة، وأن يضـــ ــدهور احلالـــ تـــ

  ؛)١٣٥(االقتضاء
وفيمــا يتصــل باحلالــة يف طاجيكســتان وعلــى    )(هـ  

لــس ضــرورة األفغانيــة، أكــد اجمل - امتــداد احلــدود الطاجيكيــة
ــتان    ــة طاجيكسـ ــتئناف املبكـــر للمحادثـــات بـــني حكومـ االسـ
واملعارضة الطاجيكية املتحدة، معرباً عن أملـه يف حتقيـق تقـدم    
ــية        ــوية سياس ــق تس ــو حتقي ــت ممكــن حن ــرب وق ــوس يف أق ملم

__________ 

 ).١٩٩٧( ١١١٧القرار   )١٣٣(

 ).١٩٩٦( ١٠٣٦القرار   )١٣٤(

 ).١٩٩٦( ١٠٤٠القرار   )١٣٥(

للرتاع ومشجعاً اجلهود اليت يبذهلا األمني العـام وممثلـه اخلـاص    
  ؛)١٣٦(يف هذا االجتاه

علـــق باحلالـــة يف الشـــرق األوســـط،  وفيمـــا يت  (و)  
ــع     ــاوراته مـ ــل مشـ ــام أن يواصـ طلـــب اجمللـــس إىل األمـــني العـ
حكومة لبنـان واألطـراف األخـرى املعنيـة مباشـرة بتنفيـذ هـذا        

  ؛)١٣٧(القرار وأن يقدم تقريراً إىل جملس األمن يف هذا الشأن

ــن     (ز)   ــدي، أعلـ ــة يف بورونـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ وفيمـ
شـعب بورونـدي يف تـوفري التعـاون     اجمللس اسـتعداده ملسـاعدة   

الـدويل املناســب لـدعم التســوية السياسـية الشــاملة الناجتـة عــن     
هذه املفاوضات، ويف هذا السياق، طلـب إىل األمـني العـام أن    
يضطلع، بالتشاور مـع اجملتمـع الـدويل، باألعمـال التحضـريية،      
عنــد االقتضــاء، لعقــد مــؤمتر إلعــالن التربعــات للمســاعدة يف   

رونــدي وتنميتــها عقــب التوصــل إىل تســوية سياســية تعمــري بو
  ؛)١٣٨(شاملة

وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف أفغانســـتان، طلـــب   (ح)  
حســـبما يـــراه  ،بالتعـــاون ،اجمللـــس إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم

مـــع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة املعنيـــة، ال ســـيما  ،ضـــرورياً
شـجيع  منظمة املؤمتر اإلسالمي، مبواصـلة جهـوده الراميـة إىل ت   

  ؛)١٣٩(االضطالع بعملية سياسية

وفيما يتعلق باحلالة يف قربص، رحـب اجمللـس     (ط)  
باجلهود اليت يبذهلا املمثل اخلـاص لألمـني العـام والعـاملون مـن      
أجل دعم تلك اجلهود بغيـة متهيـد السـبيل ملفاوضـات مباشـرة      

بـــني زعمـــاء   ١٩٩٧مفتوحـــة يف النصـــف األول مـــن عـــام    
  ؛)١٤٠(لكفالة التوصل إىل تسوية كليةالطائفتني القربصيتني 

__________ 

 ).١٩٩٦( ١٠٦١القرار   )١٣٦(

 ).١٩٩٦( ١٠٦٨القرار   )١٣٧(

 ).١٩٩٦( ١٠٧٢القرار   )١٣٨(

 ).١٩٩٦( ١٠٧٦القرار   )١٣٩(

 ).١٩٩٦( ١٠٩٢القرار   )١٤٠(
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ــة يف ســـرياليون، شـــجع    (ي)   ــا يتعلـــق باحلالـ وفيمـ
األمــني العــام علــى القيــام، عــن طريــق مبعوثــه اخلــاص، اجمللــس 

وبالتعاون مع اللجنـة، بتقـدمي املسـاعدة مـن أجـل التوصـل إىل       
حل لألزمة بالوسائل السلمية والعمل، حتقيقاً هلذه الغايـة، مـن   

  ؛)١٤١(املناقشات مع مجيع أطراف األزمة أجل استئناف
وفيمــــا يتصــــل باحلالــــة املتعلقــــة بالصــــحراء   (ك)  

الغربية، طلب اجمللس إىل األمني العام أن يبـدأ يف حتديـد هويـة    
الناخبني املؤهلني طبقاً خلطـة التسـوية واالتفاقـات الـيت توصـل      

ــل      ــة قبــ ــاء العمليــ ــة إهنــ ــان بغيــ ــا الطرفــ ــايو  ٣١إليهــ أيار/مــ
  ؛)١٤٢(١٩٩٨

ــا،       (ل)   ــا وإثيوبي ــني إريتري ــة ب ــا يتصــل باحلال وفيم
طلب اجمللس إىل األمني العـام أن يقـدم الـدعم الـتقين للطـرفني      
ــا      ملســاعدهتما يف ختطــيط ورســم احلــدود املشــتركة بــني إثيوبي

ــاف،    ــة املطـ ــا يف هنايـ ــأ وإريتريـ ــندوقاً   وأنشـ ــرض صـ ــذا الغـ هلـ
  ؛)١٤٣(فيه استئمانياً، وحث مجيع الدول األعضاء على املسامهة

وفيمــا يتصــل باحلالــة يف مجهوريــة الكونغــو       (م)  
الدميقراطية، طلب اجمللـس إىل األمـني العـام أن يعمـل بالتعـاون      
ــة مــن أجــل     الوثيــق مــع األمــني العــام ملنظمــة الوحــدة األفريقي

يقــدم توصــيات أن تشــجيع فــض الــرتاع بالوســائل الســلمية، و
تحــدة لتحقيــق بشــأن الــدور الــذي ميكــن أن تقــوم بــه األمــم امل

ــة، و  ــذه الغايـ ــن    ُيأن هـ ــد مـ ــا جيـ ــى مـ ــاً علـ ــع اجمللـــس تباعـ طلـ
  .)١٤٤(تطورات

  __________ 

 ).١٩٩٧( ١١٣٢لقرار ا  )١٤١(

 ).١٩٩٧( ١١٣٣القرار   )١٤٢(

 ).١٩٩٨( ١١٧٧القرار   )١٤٣(

 ).١٩٩٩( ١٢٣٤القرار   )١٤٤(

  حفظ السالم وتنفيذ اتفاقات السالم  
يف إرســال قيــادي األمــني العــام أيضــاً بــدور ُعهــد إىل   

وتوجيه عـدد مـن بعثـات حفـظ السـالم الـيت أذن هبـا اجمللـس.         
الع وفيمــــا يتعلــــق حبفــــظ الســــالم، وباإلضــــافة إىل االضــــط 

ني العـام  تـوىل األمـ   ،)١٤٥(مبسؤوليات تتعلق ببعثات قائمة حاليـاً 
عمليـات   عشـرة عمليـة جديـدة مـن     مهام إضافية تتعلق خبمس

 .)١٤٦(١٩٩٩-١٩٩٦حفــــظ الســــالم املنشــــأة أثنــــاء الفتــــرة  
البعثــات اجلديــدة متعــددة الوظــائف، ومــزودة وكانــت غالبيــة 

علــق حبقــوق بعناصــر سياســية وإنســانية واجتماعيــة وعناصــر تت
اإلنسان. وقد أسندت إليها مهمة العمل علـى جتميـع املقـاتلني    
ــانية     ــاعدة اإلنسـ ــيق املسـ ــلحة وتنسـ ــدمري األسـ ــرحيهم وتـ وتسـ
ــد اضــطلع      ــات. وق ورصــد حقــوق اإلنســان وتنظــيم االنتخاب
األمني العام مبسـؤولية اإلدارة التنفيذيـة لبعثـات حفـظ السـالم      

ت ونشــرها وســحبها  املــذكورة وقيادهتــا، مثــل إنشــاء البعثــا    
وتنفيذ والياهتا وإنشـاء صـناديق اسـتئمانية. واسـتلزمت بعـض      
هـــذه البعثـــات كتلـــك املوجـــودة يف هـــاييت وكرواتيـــا تـــدخل 
الشــرطة املدنيــة مــن أجــل اســتعادة النظــام. وعمليتــا حفــظ        

بعثـة  السالم األخريان اللتان تضطلعان مبسـؤوليات إداريـة مهـا    
__________ 

لالطالع على تفاصيل إضـافية لتلـك القـرارات، يرجـى الرجـوع        )١٤٥(
 إىل الفصل اخلامس من هذا امللحق.

ــرقية وباران    )١٤٦( ــالفونيا الشـ ــة يف سـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ ــا إدارة األمـ يـ
ــم املتحــدة يف بريفالكــا،      ــراقيب األم ــة م ــة، وبعث وســريميوم الغربي
وبعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت، وبعثــة األمــم املتحــدة        
للتحقق مـن حقـوق اإلنسـان يف غواتيمـاال، وبعثـة مـراقيب األمـم        
املتحدة يف أنغوال، وبعثة األمم املتحدة االنتقالية يف هاييت، وبعثـة  

رطة املدنيــة يف هــاييت، وفريــق األمــم املتحــدة  األمــم املتحــدة للشــ
لدعم الشرطة املدنيـة، وبعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا       
الوسطى، وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف سـرياليون، وبعثـة األمـم    
ــم املتحــدة يف      ــة األم ــة يف كوســوفو، وبعث ــإلدارة املؤقت املتحــدة ل

ــم املتحــدة  ــة يف تيمــور الشــرقية،  االنت ســرياليون، وإدارة األم قالي
ــم       ــة األم ــة منظم ــور الشــرقية، وبعث ــم املتحــدة يف تيم ــة األم وبعث

 املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
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يف كوســـوفو املوجـــودة يف  األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة    
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وإدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة    

  يف تيمور الشرقية.
  السالمبناء البعثات السياسية وبعثات   
دور ، أُســند إىل األمــني العــام  املستعرضــةأثنــاء الفتــرة   
يف إرسال وتوجيه بعثات سياسية وبعثات بناء السـالم.  قيادي 

لبعثات عمليات بناء للسـالم وعمليـات سياسـية    وكانت هذه ا
متعــددة األوجــه ســاعدت األطــراف يف تنفيــذ اتفاقــات ســالم   

 ،املصــاحلةوتشــجيع . إذ ركــزت علــى توطيــد الســالم؛ معقــدة
ــة     ــادرات احملليـ ــد املبـ ــة؛ وتأييـ ــات الدميقراطيـ ــدعيم املؤسسـ وتـ

الــة فيمــا يتعلــق حلقــوق اإلنســان. وكانــت هــذه مــثالً هــي احل 
ــات ــايف ليرب بالعمليـ ــا)   يـ ــدة يف ليربيـ ــم املتحـ ــة األمـ  )١٤٧((عمليـ

بيساو (مكتب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم يف       - وغينيا
  .)١٤٨(بيساو) -غينيا 

ــرى،     ــاالت أخـ ــند إىل ويف حـ ــام دور  أُسـ ــني العـ األمـ
هـــذا الصـــدد، أذن يف يف تكـــوين مكتـــب سياســـي. وقيـــادي 

ورحــب  )١٤٩(اجمللــس بإنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة يف أنغــوال  
بقرار األمـني العـام إنشـاء بعثـة ملـراقيب األمـم املتحـدة (مكتـب         

ــل)   ــي يف بوغانفيـ ــدة السياسـ ــم املتحـ ــا   )١٥٠(األمـ ــابوا غينيـ يف بـ
  اجلديدة.

  
  الدعم للمحاكم الدوليةتقدمي   
، طلب إىل األمني العام بصـورة  املستعرضةأثناء الفترة   

ــة النتخــاب القضــ     ــات عملي ــز رئيســية أن يتخــذ ترتيب اة وتعزي
__________ 

 .S/1998/1088انظر   )١٤٧(

 ).١٩٩٩( ١٢٣٣القرار   )١٤٨(

 ).١٩٩٩( ١٢٦٨القرار   )١٤٩(

)١٥٠(  S/PRST/1998/10. 

ــدوليتني   ــتني الــ ــال للمحكمــ ــة  األداء الفعــ ــدا ومجهوريــ لروانــ
  على التوايل. ،يوغوسالفيا السابقة

)، ١٩٩٨( ١١٦٦ ) و١٩٩٨( ١١٦٥القرارين وبـــــ  
طلـــب اجمللـــس إىل األمـــني العـــام أن يضـــع الترتيبـــات العمليـــة 
النتخابـات القضــاة لتعزيــز فعاليــة أداء احملكمــتني، مبــا يف ذلــك  

ني واملرافق يف الوقـت املناسـب، وال سـيما لـدائرة     توفري املوظف
احملاكمة الثالثة ومكاتب املدعي العام ذات الصلة، وطلب إليـه  
كذلك أن يبقي جملس األمـن علـى علـم تـام بالتقـدم احملـرز يف       

  .)١٥١(هذا الصدد
  

  تنفيذ نظم اجلزاءات  
، ثالثـة نظـم   املستعرضةأنشأ جملس األمن، أثناء الفترة   
. وباإلضافة إىل تقدمي كل املساعدة الالزمـة إىل  )١٥٢(للجزاءات

جلان اجلزاءات املنشأة لرصد تنفيذ اجلزاءات، طُلـب أيضـاً إىل   
يف حالـة  ، األمني العـام أن يعيـد تنشـيط جلنـة التحقيـق الدوليـة      

  .)١٥٤(؛ وأن ينشئ فريقاً من اخلرباء يف حالة العراق)١٥٣(رواندا
  

  

  __________ 

ــة    )١٥١( ــة الدوليـ ــق باحملكمـ ــا يتعلـ ــرار   فيمـ ــر القـ ــدا، انظـ  ١١٦٥لروانـ
). وفيما يتعلق باحملكمـة الدوليـة جلمهوريـة يوغوسـالفيا     ١٩٩٨(

 ).١٩٩٨( ١١٦٦السابقة، انظر القرار 

أنشــأ جملــس األمــن جلــان اجلــزاءات اجلديــدة التاليــة أثنــاء الفتــرة     )١٥٢(
) بشـأن  ١٩٩٧( ١١٣٢املستعرضة: اللجنة املنشأة عمالً بالقرار 

) بشـأن  ١٩٩٨( ١١٦٠نة املنشأة عمالً بالقرار سرياليون؛ واللج
كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية؛ واللجنة املنشـأة عمـالً   

) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان. ١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار 
 ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الفصل اخلامس.

 ).١٩٩٨( ١١٦١القرار   )١٥٣(

 ).١٩٩٨( ١١٥٣القرار   )١٥٤(
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مـني العـام انتبـاه جملـس     املسائل اليت وّجـه األ   - باء 
  إليها  األمن

  
    ٩٩املادة   
لألمني العام أن ينبه جملس األمـن إىل أيـة مسـألة يـرى       

  .أهنا قد هتدد حفظ السلم واألمن الدويل
، مل حيــتج األمــني العــام باملــادة املستعرضــةأثنــاء الفتــرة   

انتبــاه اجمللــس إىل وّجــه ســواء صــراحةً أو ضــمناً. غــري أنــه  ٩٩
مدرجة أصالً يف جدول أعمال اجمللـس،  كانت رة حالة متدهو

ــس أن ينظــر يف اختــاذ اإلجــراء املناســب     ــب إىل اجملل . )١٥٥(وطل
ــام ضـــمناً احلقـــوق    وباإلضـــافة إىل ذلـــك، مـــارس األمـــني العـ

__________ 

هلــذا الســبب، مــثالً، ذكــر األمــني العــام، فيمــا يتعلــق باحلالــة يف     )١٥٥(
كـانون األول/ديسـمرب، موجهـة     ٢٩بوروندي، برسـالة مؤرخـة   

)، أنـه مـن املتوقـع أن حيـي     S/1999/1296إىل رئيس جملس األمن (
ــة       ــداً عملي ــديال ميســراً جدي ــرئيس الســابق نيلســون مان ــيني ال تع

ن املستصـــوب إبـــراز دور األمـــم الســـالم. ويف ضـــوء ذلـــك، مـــ
املتحدة يف اجلهود الشاملة اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ملعاجلة احلالة 
ــاء علــى     ــدهورة يف بورونــدي. وقــرر بن السياســية واإلنســانية املت
ذلك تعيني السيد برهانو دينكا، ممثال خاصا له ملنطقة الـبحريات  

 الكربى برتبة أمني عام مساعد.

مــثالً بإرســال بعثــة  )١٥٦(٩٩مبوجــب املــادة ضــمنا املمنوحــة لــه 
اع وبإرســال بعثــة مســ )١٥٧(إىل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة

محيدة إىل منطقة البحريات الكربى ملساعدة حكومـة زائـري يف   
معاجلة اجلوانب السياسية واألمنية للمشـاكل الناشـئة يف اجلـزء    

  .)١٥٨(الشرقي من البلد
  

__________ 

 ٨يف ملحقـه رقـم    ممارسات هيئـات األمـم املتحـدة    مرجعيذكر   )١٥٦(
ــادة  ١٩٩٤ -١٩٨٩( ــار املـ ــادس، يف إطـ ، أن ٩٩)، اجمللـــد السـ
ــادة   ” ــة يف روح امل ــام الكامن  ٩٩ الســلطات الضــمنية لألمــني الع

تفسر بأسلوب أكثـر ليرباليـة لتشـمل احلـق يف املبـادرة إىل إنشـاء       
احلميـدة  بعثات لتقصي احلقائق، وجلان حتقيق، وعرض املسـاعي  

ــاطة ــني العــــام املــــؤرخ      “أو الوســ ــاً تقريــــر األمــ . انظــــر أيضــ
، S/24111( “خطــة الســالم”املعنــون  ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ١٧

) وبيان رئيس جملس األمن الصـادر بتـاريخ   ٢٧إىل  ٢٣الفقرات 
 ).S/24872( ١٩٩٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

بقـرار  )، رحـب جملـس األمـن    ١٩٩٨( ١٢٠٣يف ديباجة القـرار    )١٥٧(
ــة يوغوســالفيا االحتاديــة       ــال بعثــة إىل مجهوري ــني العــام إرس األم
ــع يف       ــى أرض الواق ــورات عل ــيم التط ــرة لتقي ــدرة مباش إلنشــاء ق

 كوسوفو.

)١٥٨(  S/1996/875. 

  
  
  

  اجلزء السادس
  ربأركان احل العالقات مع جلنة
  

أركـان   مـن امليثـاق، مـن رؤسـاء     ٤٧تتكون جلنة أركان احلرب، املنشأة عمـالً باملـادة     
إســداء املشــورة واملعونــة إىل جملــس األمـــن     ”األعضــاء الــدائمني أو ممثلــيهم. ومهمتــها هــي      

مبـا يلزمـه مـن حاجـات حربيـة حلفـظ السـلم واألمـن الـدويل          ومعاونته يف مجيع املسائل املتصلة 
والستخدام القوات املوضـوعة حتـت تصـرفه وقيادهتـا ولتنظـيم التسـليح ونـزع السـالح بالقـدر          

  .)١٥٩(عاملستطا



العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى - الفصل السادس 
 

 

247 09-25531 
 

ومل ترد، أثناء الفترة املستعرضة، أيـة إشـارة إىل جلنـة أركـان احلـرب يف أيـة مناقشـات          
  أو مقررات للمجلس.

  

 
  

 من امليثاق. ٤٧املادة   )١٥٩(






