
مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرجة يف إطار  - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 1257 
 

  دور جملس األمن يف منع وقوع نزاعات مسلحة -  ٤٥    
  اإلجراءات األولية    

  
ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٣٠املق  ١٩٩٩تشــرين الث

  ): بيان من الرئيس٤٠٧٣(اجللسة 
تشــــــــرين  ٢٩املعقــــــــودة يف  ،٤٠٧٢يف اجللســــــــة   

توصـل  ال كـان قـد مت   للتفاهم الـذي وفقا  ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
ســابقة، أدرج جملــس األمــن البنــد اجمللــس المشــاورات  إليــه يف
 “دور جملـس األمـن يف منـع وقـوع نزاعـات مسـلحة      ”املعنون 

جدول أعماله. ودعـا الـرئيس (سـلوفينيا)، مبوافقـة اجمللـس،       يف
ممثلي كـل مـن أسـتراليا واإلمـارات العربيـة املتحـدة وأوكرانيـا        

اإلســــالمية) وباكســــتان وبــــنغالديش  -هوريــــة وإيــــران (مج
ــا      ــة كوريـ ــة ومجهوريـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــيالروس واجلماهرييـ وبـ
وجنوب أفريقيا وزامبيا والسنغال والسـودان والعـراق وفنلنـدا    
وكرواتيا وليختنشـتاين ومصـر والنـرويج ونيجرييـا ونيوزيلنـدا      

ون ملشــاركة يف املناقشــة، بــدإىل اواليابــان، بنــاء علــى طلبــهم، 
  يكون هلم احلق يف التصويت.  أن

قال األمني العام إنه من الواضح أن منـع الصـراعات   و  
إحــدى املهــام الرئيســية للمنظمــة، ولكــن كــثريا   هــو املســلحة 

وجــدت األمــم املتحــدة نفســها تعــاجل آثــار الصــراع بــدال     مــا
ــن ــاليف     مـ ــة التكـ ــع جمديـ ــة املنـ ــار إىل أن حالـ ــذوره. وأشـ جـ
ــن ــة وا  م ــاحيتني املالي ــه حــاول    الن ــس بأن ــغ اجملل ــانية. وأبل إلنس
يعــزز قــدرة األمــم املتحــدة يف جمــال الدبلوماســية الوقائيــة،    أن

ونــزع الســالح الوقــائي، والنشــر الوقــائي، وبنــاء الســالم قبــل  
لــن تكــون،  اجلهــود أكــد أننشــوب الصــراع وبعــد انتهائــه. و

مثمرة إال إذا استكملت بـالتزام متجـدد مـن اجمللـس      ذلك، مع
دول األعضاء بالعمل الوقـائي الفعـال. واقتـرح بعـض     ومجيع ال

اخلطوات الـيت ميكـن للمجلـس اختاذهـا ومـن بينـها: اسـتخدام        
بعثات تقصي احلقائق استخداما أكرب وفقا ملسؤوليات اجمللـس  

أن يفحـــص أي نـــزاع أو أي موقـــف ”عـــن مبوجـــب امليثـــاق 

يعــّرض ” و “يــؤدي إىل احتكــاك دويل أو قــد يــثري نزاعــا  قــد
؛ وتشـجيع الـدول الـيت    “فـظ السـلم واألمـن الـدويل    للخطر ح

تصبح مدركـة للصـراع الـذي ميكـن أن ينشـب داخـل الـدول        
 تلــكنظــر اجمللــس إىل  توجيــه اجملــاورة هلــا أو فيمــا بينــها علــى 

القضية علـى الفـور؛ وإيـالء االهتمـام العاجـل ملشـاكل الـدول        
 من تـوترات اقتصـادية وبيئيـة وأمنيـة حـادة؛ وإنشـاء       عاينتاليت 

فريق عامل غري رمسي أو جهاز فرعي، لدراسـة اإلنـذار املبكـر    
والقضايا الوقائية مث إعداد تقرير عنها؛ وعقـد جلسـات عاديـة    
بشأن الوقاية حيدد اجمللس فيها امليـادين الـيت تتطلـب إجـراءات     
وقائيــة عاجلــة. وأكــد األمــني العــام أنــه، علــى املــدى األبعــد،   

ات املتأصـلة، الـيت كـثريا    معاجلة أسباب الصراع األهم سيكون
ــا ت ــونمـ ــادي. و  كـ ــاعي واالقتصـ ــال االجتمـ ــاريف اجملـ إىل  أشـ
ــ اللـــردع أيضـــا دور أن ــام   اهامـ يلعبـــه يف احملافظـــة علـــى النظـ

أنه لن يكون هناك يف ردع الـدول واألطـراف    اكدمؤالدويل، 
تسـم هبـا كـثري    ياألخرى عـن اللجـوء إىل التـدابري املفرطـة الـيت      

بني أن يـ اضـر شـيء أكثـر فعاليـة مـن      من صـراعات الوقـت احل  
ح أن اجمللــس مســتعد حقــا الختــاذ إجــراء حاســم عنــدما ووضـ ب

  .)١(يواجه جبرائم ضد البشرية
 ات املتحـدة عـن أملـه يف أن يتنـاول    وأعرب ممثل الوالي  

 ذكــراجمللــس بشــكل متزايــد منــع الصــراعات مبعاجلــة أســباهبا. و
ــع الصــراعات، وأ     أن ــاك حاجــة إىل هنــج شــامل ملن ــز هن ن تعزي

الفـرص  تكـافؤ  القـانون و  سـيادة الدميقراطية وحقـوق اإلنسـان و  
االقتصــادية والــنظم االقتصــادية الــيت تقــوم علــى أســاس الســوق  

أضمن طريق لالسـتقرار والتنميـة العـامليني يف املـدى البعيـد.       هو
ــام    ــني العـ ــار إىل أن األمـ ــد   يوأشـ ــام يف حتديـ ــدور هـ ــطلع بـ ضـ

__________ 

  )١(   S/PV.3702 و Corr.1 ٤إىل  ٢، الصفحات.  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1258 09-25531 
 

ــة ويف التخفيــف مــ   ــرح أيضــا  الصــراعات احملتمل ن حــدهتا، واقت
ه اسـتدرك  يظل اجمللس منخرطا على حنو أكثـر عمقـا. إال أنـ    أن

احلاجــة إىل  انحجــم وتعقــد األزمــات احلديثــة يؤكــد  قــائال إن
ــع     ــل مـ ــكل أفضـ ــيق بشـ ــرب التنسـ ــة عـ ــقة ورحبـ ــتجابة منسـ  اسـ
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واملؤسسات اإلمنائيـة واملاليـة   

إىل أنـه ينبغـي تعزيـز قـدرة األمـم املتحـدة        الدولية. وأشار أيضـا 
على توظيف وتدريب ونشر الشرطة املدنيـة الدوليـة وإىل أمهيـة    

  .)٢(اختاذ تدابري فعالة حملاربة االجتار غري املشروع يف السلع
 ، وقـــالورحـــب ممثـــل فرنســـا مبســـامهة األمـــني العـــام  

 األمـني العـام السـلطة    يعطـ تمن امليثـاق هـي الـيت     ٩٩املادة  نإ
 يعطـ يواحلق يف اإلسـهام يف صـون السـلم واألمـن الـدوليني. و     

امليثاق اجمللس أيضا دورا يف منـع نشـوب الصـراعات املسـلحة.     
ــلمية      ــوية السـ ــل بالتسـ ــاق، املتصـ ــن امليثـ ــادس مـ ــل السـ فالفصـ
للرتاعات، حيدد الدور الذي ميكن للمجلـس أن يضـطلع بـه يف    

اسـتمرار   مساعدة األطـراف، ويف حتديـد مـا إذا كـان يبـدو أن     
الرتاع يهدد احلفاظ على السلم واألمن الدوليني، ويف التوصـية  
ــوية.       ــروط التسـ ــىت شـ ــف أو حـ ــرق التكيـ ــاإلجراءات أو طـ بـ

ــيت ُتتخــ       ــراءات ال ــاق اإلج ــابع مــن امليث ــاول الفصــل الس ذ ويتن
حالة هتديد السلم. وأشار إىل أنه حـىت يف املرحلـة الوقائيـة،     يف

تـذهب إىل   د الـيت ميكـن أن  للمجلس جمموعة متنوعة من املـوار 
املدى الذي يصـل إليـه اسـتخدام التـدابري التنفيذيـة. وأفـاد بـأن        
اإلجراءات الوقائية تتطلب يف أحيان كـثرية احلصـافة واملثـابرة،    

عـامل  ”ومها فضيلتان ال تتكيفـان بشـكل حسـن مـع القيـود يف      
. وأشـار إىل أنـه أحيانـا مـن املمكـن      “بالغ التوجه حنـو اإلعـالم  

ــس أن  أن يكــو ــد للمجل ــن املفي ــام    ن م ــا وبشــكل ع ــاجل علن يع
مسألة ما وذلـك لكـي حيشـد االهتمـام ويفـرض ضـغوطا علـى        
األطــراف، ولكــن يف حــاالت أخــرى قــد يكــون مــن األفضــل   

إىل أن معظـم الصـراعات احلاليـة     أيضـا  أشـار والعمل حبصـافة.  
__________ 

  .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات    )٢(  

أنه انتـهاك ملبـدأ   على داخلية، ولذلك ميكن تصور منع وقوعها 
ولة. إال أنه ما مل ُيتخذ إجراء عاجل بالقـدر الكـايف،   سيادة الد

ميكــن أن تتحــول أيــة أزمــة داخليــة بســرعة إىل صــراع مســلح   
تكـون لــه، يف كــثري مــن احلـاالت، مضــاعفات دوليــة. ولــذلك   

ــني هــذه     ــوازن ب ــا ا”جيــب إجيــاد ت  “لشــواغل املتناقضــة ظاهري
 ميكن أن ُيطلب إىل اجمللس يف وقت مبكر بالقدر الكـايف  يثحب

ــه   ــار إىل أنـ ــعيد العنـــف. وأشـ ــع تصـ ــدد،   ،أن مينـ ــذا الصـ يف هـ
يستبعد نص امليثاق مناقشة اجمللس ملوقـف داخلـي إذا، وفقـا     مل

ــادة  ــان اســـ ”، ٣٤للمـ ــأنه   كـ ــن شـ ــذا ... املوقـــف مـ تمرار هـ
 “يعــــــّرض للخطــــــر حفــــــظ الســــــلم واألمــــــن الــــــدويل  أن
ــادة يف ،أو ــدما ٣٩ امل ــس األمــن  ”، عن ــا إذا كــان   يقــرر جمل م
. ولكنه أكد أنـه جيـب عـدم اخللـط بـني      “ديد للسلموقع هت قد

املناقشة واللجوء إىل القوة، الذي خيضع ألحكام أخرى حمـددة  
ومقيدة. وميكـن للمجلـس أن يتنـاول مسـألة وأن يتخـذ تـدابري       

  .)٣(وقائية دون أن يتصور بالضرورة استخدام القوة
ه تشـاطر  ة بلـد وذكر ممثل اململكـة املتحـدة أن حكومـ     
مــن أن هنــاك مســؤولية مشــتركة تتمثــل مــا يــراه لعــام األمــني ا

ــة     يف ــادة اجلماعيـــ ــات اإلبـــ ــة عمليـــ ــرف إزاء مواجهـــ التصـــ
موجات الرتوح اجلماعي للسكان أو االنتهاكات اجلسـيمة   أو

للقانون اإلنساين الدويل. وأكـد أن اإلجـراءات الوقائيـة ميكـن     
ــيس مــن املستصــوب أو اجملــدي      أن تتخــذ أشــكاال كــثرية، ول

القيـام بعمـل عسـكري. ولكـن عنـدما يسـتخدم اجملتمـع        دائمـا  
الدويل القوة فعال استجابة لألزمات اإلنسانية، فإنه حيتـاج إىل  
إجياد إطار لـذلك الـرد يتمثـل يف: فهـم مشـترك داخـل اجمللـس        
وداخــل عضــوية األمــم املتحــدة علــى نطــاق أوســع لظــروف     

علـى   وشروط العمـل. وينبغـي اسـتخدام القـوة كمـالذ أخـري،      
__________ 

  .١٠إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات    )٣(  
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ــع اهلــدف اإلنســاين       أن ــاق، وتتناســب م تكــون حمــدودة النط
  .)٤(املتمثل يف منع حدوث خسائر جسيمة يف أرواح املدنيني

وذكــر ممثــل الصــني أنــه يف كــثري مــن األحيــان تنشــب   
مناقشــات ســاخنة بشــأن التــدخل، بــل واالستشــهاد بالفصــل    

ــا ال ُيــ    ــاق، بينم ــن امليث ــام الكــايف ملســألة   الســابع م ولَى االهتم
ــة للرتاعـــات.   الوق ــادة لألســـباب اجلذريـ ــة اجلـ ــة وال للدراسـ ايـ

خمتلفـــة مـــن التـــدابري ميكـــن اختاذهـــا.  اوأوضـــح أن مثـــة أنواعـــ
ــدأ عــام واحــد     تلــك أن إال ــزم مبب ــدابري جيــب أن تلت هــو  -الت

ضرورة اختاذهـا وفقـا ملقاصـد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة.        
ــة جيـــ     ــراءات الوقائيـ ــع اإلجـ ــيين أن مجيـ ــد الصـ ــرى الوفـ ب ويـ

تخــــذ إال يف إطــــار شــــروط مســــبقة تتمثــــل يف احتــــرام  ُت أال
ــالمتها      ــيادهتا وسـ ــدان وسـ ــع البلـ ــي جلميـ ــتقالل السياسـ االسـ
ــل      ــد املعــين. وشــدد ممث ــة وشــعب البل ــة وإرادة حكوم اإلقليمي
ــة    ــدم التـــدخل يف الشـــؤون الداخليـ ــدأ عـ الصـــني علـــى أن مبـ

 املبدأ األساسي الذي ينبغـي أن هتتـدي بـه اإلجـراءات الـيت      هو
تتخـــذها األمـــم املتحـــدة يف جمـــال منـــع الصـــراعات. ولـــذلك 

بغيـــة احليلولـــة دون وقـــوع صـــراعات مســـلحة  ،أوصـــى بأنـــه
املقــام األول، ال بــد مــن النظــر علــى املــدى البعيــد، واختــاذ   يف

ــها     ــة يف تنميتـ ــدان الناميـ ــاعدة البلـ ــزى ملسـ ــوات ذات مغـ خطـ
االقتصــــادية. ويف اخلتــــام، أشــــار إىل أنــــه ينبغــــي للمجلــــس  

ــدم املســاواة، ال ســيما       أن ــى ق ــامل عل ــاطق الع ــع من يعامــل مجي
يتصل حبالـة أفريقيـا. وال جيـوز معاملـة منطقـة مـا معاملـة         مافي

  .)٥(تفضيلية أو إمهال منطقة أخرى
ــة دور       ــي إن مثـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــال ممثـ ــي اوقـ  ارئيسـ

ــم املتحــدة،      يف ــة هــو حبــق دور األم جمــال الدبلوماســية الوقائي
قضـايا الرئيسـية لالسـتراتيجية الوقائيـة فضـال      بد أن تظل ال وال

. احصـري  عن الرصد السياسي لتنفيذها يف نطاق سلطة اجمللس
__________ 

  .١٥و  ١٤ ناتاملرجع نفسه، الصفح   )٤(  
  .١٧إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات    )٥(  

وأكـــد أن للمجلـــس احلـــق، يف ســـياق قيامـــه بـــدوره املخـــول 
مبوجب امليثاق بصفته اهليئة اليت تتحمـل املسـؤولية الرئيسـية     له

أن يســتخدم جمموعــة يف عــن صــون الســلم واألمــن الــدوليني،  
ة مـن األدوات املقـررة يف إطـار عمـل األمـم املتحـدة ملنـع        كبري

املنازعــات مــن التفجــر والتحــول إىل صــراعات مســلحة. بيــد   
مـــة للـــدول ده مقتنـــع بـــأن خـــدمات الوقايـــة املقبلـــد وفـــد أن

األعضاء ال جيوز أن ُتقدم إال مبوافقتـها مـع احتـرام مبـدأ عـدم      
م إجــراء ن ُيســتخد جيــوز أالتــدخل يف الشــؤون الداخليــة. وال 

وقائي إال مبوافقة البلد املضـيف املعـرب عنـها بصـورة ال لـبس      
أساســا قانونيــا وسياســيا مــن أجــل   ة تلــك املوافقــةبصــف ،فيهــا

 لـك وكذلك لضمان فعاليتـها. ويف ذ  ،اعتماد تدابري ذات صلة
 أن أي اسـتجابة مـن  بـ  إميانه الصدد، ينطلق االحتاد الروسي من
ــا يف ذلــــك    ــدة، مبــ ــم املتحــ ــابع  ايف األمــ ــاع ذات الطــ ألوضــ

ا عمال بامليثاق وبقـرار مـن جملـس    لقيام هباإلنساين، ال بد من ا
  .)٦(األمن

ممثل هولندا إن مجيع أعضـاء اجمللـس مشـتركون     قالو  
واردة يف الفصــل الــ، ئــهيف مقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومباد

، الـيت تـنص   ٢من املـادة   ٧األول من امليثاق وتتضمنها الفقرة 
س يف هـــذا امليثـــاق مـــا يســـوغ لألمـــم املتحـــدة  علـــى أنـــه لـــي

ــلطان      أن ــميم السـ ــن صـ ــون مـ ــيت تكـ ــؤون الـ ــدخل يف الشـ تتـ
لدولـــة مـــا. وأشـــار إىل أن كـــل مـــا يقولـــه امليثـــاق    الـــداخلي 

يتعلــق مبنــع الصــراعات املســلحة يف الفصــلني الســادس       فيمــا
متت صياغته، فيما يبـدو، والصـراعات    ٩٩والسابع ويف املادة 
ــي ا   ــدول ه ــني ال ــة الســاحقة     ب ــا األغلبي ــبان، بينم ــيت يف احلس ل

ــن ــس     مـــ ــال اجمللـــ ــدول أعمـــ ــة يف جـــ ــراعات املدرجـــ الصـــ
 ،اخللفيـة  تلـك ذات طـابع داخلـي حمـض. وإزاء    صـراعات   هي

دون التكيــف  ٢مــن املــادة  ٧حيــول أي تفســري صــارم للفقــرة 
يلغي بالفعل فعالية كل أحكـام امليثـاق   إنه بل  ،الواقع ذلك مع

__________ 

  .١٨و  ١٧ ناتاملرجع نفسه، الصفح   )٦(  
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يشـعر   أنـه ينبغـي أال  ذكـر  اعات املسـلحة. و املتعلقة مبنـع الصـر  
اجمللــس أنــه مقيــد بتــدابري منــع الصــراعات املســلحة احملــدَّدة يف  

فعمليـات حفـظ السـالم مل ُتـذكَر      ،الفصلني السادس والسـابع 
ــاق ــع ذ ،يف امليثـ ــكومـ ــد لـ ــية يف  فقـ ــبحت أداة رئيسـ ــد  أصـ يـ

  .)٧(اجمللس
بــادئ وأشــار ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة إىل أن امل  

اليت حتكم أعمال األمم املتحدة وأجهزهتا أوردهتا املـادة الثانيـة   
مــن امليثــاق، الــيت مــن بــني نصوصــها املســاواة يف الســيادة بــني  
الــــدول األعضــــاء، وفــــض املنازعــــات بالوســــائل الســــلمية،  
ــتعماهلا      ــد باســ ــوة أو التهديــ ــتعمال القــ ــن اســ ــاع عــ واالمتنــ

ــدم التـــدخل يف ا  يف ــة، وعـ ــا الدوليـ ــة عالقاهتـ ــؤون الداخليـ لشـ
ــة عشــرة،        ــن املــادة احلادي ــدول. ومبوجــب الفقــرة األوىل م لل
للجمعيــة العامــة أن تنظــر يف املبــادئ العامــة للتعــاون يف حفــظ 

أن تقــدم توصــياهتا بصــدد   أيضــا هلــاوالســلم واألمــن الــدويل،  
املبادئ إىل األعضاء أو إىل جملـس األمـن أو إىل كليهمـا.     تلك

الـدول األعضـاء يف األمـم     إليـه  تأما جملس األمـن، فقـد عهـد   
املتحــدة، وفقــا لــنص املــادة الرابعــة والعشــرين مــن امليثــاق،        

ــدويل     ســؤوليبامل ــن ال ــر حفــظ الســلم واألم ات الرئيســية يف أم
ــا   ذلــك ووافقــت الــدول األعضــاء علــى أن  اجمللــس يعمــل نائب

. تلـك املسـؤوليات   قيامه بواجباته اليت تفرضها عليـه  ا عندعنه
ن يعمــل يف أداء هــذه الواجبــات وفقــا ملقاصــد علــى اجمللــس أو

األمم املتحدة ومبادئها والسلطات اخلاصة املخولـة للمجلـس.   
مسـؤولية  هـي  مهمة حفظ السلم واألمن الـدويل   من مث، فإنو

ــإن       ــذا فـ ــن، ولـ ــة وجملـــس األمـ ــة العامـ ــني اجلمعيـ ــتركة بـ مشـ
ات الرئيســية يف أمــر حفــظ الســلم واألمــن الــدويل      ســؤوليامل

حمصورة يف اجمللس. وتابع قـائال إن عمـل اجمللـس    ليست مهمة 
بـــل الـــدول وقراراتـــه ال ميكـــن أن ُتحتـــرم أو ُيلتـــزم هبـــا مـــن ِق

 ،األعضــاء إذا مل تكــن تعــرب عــن إرادة غالبيــة الــدول األعضــاء 
__________ 

  .٣٢و  ٣١ ناتاملرجع نفسه، الصفح   )٧(  

وهذا ما تؤكده املادة اخلامسة والعشرون من امليثـاق. واقتـرح   
امــــة أن تشــــارك غالبيــــة الــــدول الــــيت متثلــــها اجلمعيــــة الع     

والـيت تسـبق    ،املناقشات املفتوحة اليت يعقدها اجمللس أحيانا يف
املناقشـات   ، ورأى أن تلـك اختاذ أي قرارات هامة مـن اجمللـس  

ــرح    ينبغــي أن تكــون   ــرار يصــدره اجمللــس. واقت أساســا ألي ق
أيضا أال يتناول اجمللس مواضيع مثل هتريب األسـلحة وحقـوق   

ــزة أ   ــاك أجهــ ــدرات ألن هنــ ــان واملخــ ــة  اإلنســ ــرى خمتصــ خــ
املواضـيع.   تلـك  منظومة األمـم املتحـدة كفيلـة مبعاجلـة مثـل      يف

ــده   ــا أن بلــ ــد أيضــ ــتجيب  يوأكــ ــن اجمللــــس أن يســ ــع مــ توقــ
ــة يف خمتلــف بقــاع العــامل     هــو ملــا كــامن مــن هتديــدات حقيقي

أنــه فيمــا يتعلــق    ذكــر يف اخلتــام للســلم واألمــن الــدوليني. و  
ــانية ” ــباب إنسـ ــدخل ألسـ ــا  “بالتـ ــعب إثـ ــن الصـ ــيس مـ رة ، لـ

مشـــكالت يف بلـــد مـــا لتربيـــر وتـــوفري غطـــاء للتـــدخل الـــذي 
فقـــط.  تـــة ختـــص مصـــاحل املتـــدخلني غايـــات مســـبقة ومبّي لـــه

ــذ ــتعدة     لك،ولـ ــت مسـ ــة ليسـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــإن اجلماهرييـ فـ
ــرة     ألن ــالف الفقـ ــرار خيـ ــأي قـ ــل بـ ــة    ٧تقبـ ــادة الثانيـ ــن املـ مـ
يعطــي حقــا للتــدخل يف الشــؤون الداخليــة  حبيــث امليثــاق  مــن

للتغطيـة   الـيت ُتسـاق   حىت ولو كانت احلجـة  ،ولة كانتألي د
  .)٨(اإلنسانيةاحلجة هي 

ــأن اجمللــس          ــا والســودان ب ــثال جنــوب أفريقي ــاد مم وأف
يكون يف مقدوره القيام بالـدور املنـاط بـه يف حفـظ السـلم       لن

ــتم     ــدوليني وخاصــة دوره يف منــع الرتاعــات مــا مل ي واألمــن ال
  .)٩(عضاء األسرة الدوليةإصالحه ليكون هيئة أكثر متثيال أل

علـى   وا فيهـا وأدىل عدد مـن املـتكلمني ببيانـات شـدد      
أمهية دور اجمللس يف منع نشوب الصراعات املسلحة يف سـياق  

 ١حفــظ الســلم واألمــن الــدوليني كمــا هــو مــبني يف املــادتني    
__________ 

  .٣٥إىل  ٣٢املرجع نفسه، الصفحات    )٨(  
ــا)؛  ٤٢إىل  ٣٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحات    )٩(   (جنـــوب أفريقيـ

  (السودان). ٤٧إىل  ٤٤والصفحات 
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مــن امليثــاق. وأشــاروا، يف مجلــة أمــور، إىل احلاجــة إىل    ٢٤ و
ات وحتليلــها وتعزيــز القــدرة علــى  حتســني عمليــة مجــع املعلومــ 

اإلنذار املبكر؛ وإىل أمهية التنسـيق بـني خمتلـف أجـزاء منظومـة      
األمم املتحدة؛ وأمهية التنسيق مـع املنظمـات اإلقليميـة اسـتنادا     
إىل الفصل الثامن من امليثاق. وشدد عدد مـن املتحـدثني علـى    
ــا    ــام اجمللــــس بأفريقيــ ــيها اهتمــ ــة الــــيت يكتســ ــة اخلاصــ األمهيــ

يتعلق مبنع نشوب الصـراعات. وأكـد عـدة ممـثلني أمهيـة       ما يف
اســـتخدام أحكـــام الفصـــل الســـادس مـــن امليثـــاق، وال ســـيما  

، يف مــا يتعلــق مبنــع نشــوب الصــراعات، واســتخدام ٣٣ املــادة
الفصــل الســابع عنــد االقتضــاء. ودافــع عــدد مــن املــتكلمني        

ــن ــد الصــراعات       ع ــذار املبكــر لتحدي ــام لإلن ــداد نظ فكــرة إع
تملــة. وأشــار عــدد مــن الوفــود إىل األمهيــة اخلاصــة للــدور    احمل

الــذي يضــطلع بــه األمــني العــام يف تقــدمي املعلومــات للمجلــس 
. وأشـارت  )١٠(مـن امليثـاق   ٩٩وأداء مهام أخرى عمال باملادة 

__________ 

(األرجنــــــتني)؛   ١١ و ١٠املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحتان      )١٠(  
ــدا)؛  ١٤إىل  ١٢الصــــــفحات و إىل  ١٨الصــــــفحات و(كنــــ

ــرين)؛  ٢١ ــفحات و(البحـــــ ــل) ٢٥إىل  ٢٣الصـــــ  ؛(الربازيـــــ
ــفحات و ــابون)؛  ٢٧إىل  ٢٥الصـ ــفحتان و(غـ  ٢٨ و ٢٧الصـ

ــا)؛  ــدا نيابــة عــن االحتــاد   ٣٨إىل  ٣٥الصــفحات و(غامبي (فنلن
ــه  ــبة إليـ ــدان املنتسـ ــدا   :األورويب والبلـ ــا وبولنـ ــتونيا وبلغاريـ إسـ
ــة التشــيكية ورومانيــ  ــا  واجلمهوري ــا وليتواني ا وســلوفاكيا والتفي

ــا؛ و ــة وآيســلندا)؛   كــذلك وهنغاري ــربص ومالط الصــفحتان وق
إىل  ٤٢الصــفحات و(اإلمــارات العربيــة املتحــدة)؛  ٣٩ و ٣٨
(مجهوريــة كوريــا)؛   ٤٨ و ٤٧الصــفحتان و(أســتراليا)؛  ٤٤
 ٥١ و ٥٠الصـفحتان  و(بيالروس)؛  ٥٠إىل  ٤٨الصفحات و

ــان)؛ ــتئناف (اال S/PV.4072و  (اليابـ ــفحات ١سـ إىل  ٦)، الصـ
ــا)؛  ٨ ــفحتان و(زامبيــ ــا)؛  ٩ و ٨الصــ ــفحات و(نيجرييــ الصــ

 ١٣ و ١٢الصــــــــــــــفحتان  و(نيوزيلنــــــــــــــدا)؛   ١٢إىل  ١٠
(الســـــــــنغال)؛  ١٦إىل  ١٣الصـــــــــفحات وش)؛ ي(بـــــــــنغالد

ــرويج)؛  ١٧ و ١٦الصــفحتان و  ٢٤إىل  ٢٢الصــفحات و(الن
  (كرواتيا). ٢٨إىل  ٢٦الصفحات و(أوكرانيا)؛ 

عدة وفـود إىل أنـه قبـل فـرض اجلـزاءات ينبغـي حتديـد نطاقهـا         
  .)١١(حدد مدهتا بوضوحأن ُت أيضا ينبغيو ،وغرضها
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠وعنــد اســتئناف اجللســة يف   
ممثــــل مصــــر أنــــه تطبيقــــا للفصــــل الســــادس  ذكــــر، ١٩٩٩

امليثاق، تكون للمجلـس صـالحية اختـاذ إجـراءات للوقايـة       من
ض حفـظ األمـن   من الرتاعات واملواقف اليت من شـأهنا أن تعـرّ  

والسلم الدوليني للخطر. غـري أن وسـائله يف هـذا هـي وسـائل      
ــة يف إطــار احلــل الســلمي للمنازعــات. ويقتضــي هــذا    اختيار ي

احترامــا كــامال لســيادة الــدول ولســالمتها اإلقليميــة وعــدم       
ــة  ــؤوهنا الداخليـ ــدخل يف شـ ــاة    ،التـ ــالل مراعـ ــن خـ وذلـــك مـ

احلصول على موافقتها قبل إقرار تلك اإلجراءات أو الشـروع  
اجمللـس   ،هـو اآلخـر   ،كّنمي هويف تنفيذها. أما الفصل السابع ف

ن القيام بدور وقـائي يتمثـل يف دعـوة األطـراف املتنازعـة إىل      م
اختاذ تدابري مؤقتة حلني تسـوية الـرتاع سـلميا. ولكـن املشـكلة      
تثور عندما ُيطلب مـن اجمللـس أو يسـعى هـو مـن تلقـاء نفسـه        
إىل التدخل للتعامل مع حاالت انطالقا مـن صـالحياته النابعـة    

الوسـائل املتاحـة   من الفصـل السـادس مسـتخدما للتصـدي هلـا      
تتمثـل  تلـك  مبوجب الفصل السـابع. وأحكـام الفصـل السـابع     

ــة وهــي تتــدرج     يف جمموعــة مــن اإلجــراءات القســرية والعقابي
التدابري املؤقتة إىل استخدام القوة. إال أن استخدام الفصـل   من

ــدرج      ــيت تن ــع احلــاالت ال ــل م ــابع للتعام ــارالس الفصــل  يف إط
م القـانوين الـذي أقامـه امليثـاق،     السادس فيه جتاوز لسلطة النظا

والذي يقـوم علـى احتـرام اخلـط الفاصـل بـني هـذين الفصـلني         
ــى       ــام احلــرص عل ــة حــرص اجمللــس مت ــا تكمــن أمهي ــة. وهن بدق

ــة     أال ــرار جانبيــ ــداث أضــ ــائي إىل إحــ ــدخل الوقــ ــؤدي التــ يــ
سـواء كـان ذلــك بالنسـبة لألطـراف املعنيـة مباشــرة       ،مصـاحبة 

يت تــرتبط مصــاحلها بأحــد أطــراف بالنســبة للــدول الثالثــة الــ أو
__________ 

  )١١(   S/PV.4072 و Corr.1 ــا)؛  ٢٣إىل  ٢١، الصــــــفحات (ماليزيــــ
  S/PV.4072 (ناميبيــــــــــــــا)؛ و ٣١إىل  ٢٨الصــــــــــــــفحات و

  (ليختنشتاين). ٦ و ٥الصفحتان و) ١(االستئناف 
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الرتاع. وجيـب علـى اجمللـس مراعـاة إعطـاء الفرصـة لألطـراف        
لـى اجمللـس قبـل تقـدمي     عوجهات نظرهـا   لعرضاملعنية مباشرة 

بالسـماح  أيضـا  طالب اجمللـس  وتوصياته أو اختاذ تدابري معينة. 
الـيت تـرى أن مـن شـأن اختـاذ       ،اجمللـس يف للدول غري األعضـاء  

باملشـاركة يف مناقشـة تلـك     ، اإلضـرار مبصـاحلها  اجمللس تـدابري 
يكـون اخليـار    من امليثـاق. واقتـرح أن   ٣١التدابري وفقا للمادة 

تعــذر علــى اجمللــس أداء وظائفــه، هــو اللجــوء إىل  الوحيــد، إذا
 .)١٢(“االحتـاد مـن أجـل السـلم    ”اجلمعية العامة يف إطـار قـرار   

ذ أساسـا  وأعرب عن اعتقـاده بأنـه جيـب علـى اجمللـس أال يتخـ      
ــدول         ــني ال ــا كــامال ب ــى توافق ــد ال تلق ــيت ق ــاهيم ال ــه املف لعمل

وقـال  األعضاء، وبصفة خاصة تلك املثرية حـىت اآلن للجـدل.   
 “التـدخل اإلنسـاين واألمـن اإلنسـاين    ”مفاهيم مثل مفهوم إن 

 جيـب أال يتخـذ   اجمللـس  وذكر أيضا أن قد تضر أكثر مما تنفع.
وقع هتديـد  كان قد ما إذا أي إجراء إال بعد أن يكون قد قرر 

ــا   ــا للســلم أو أن نزاعــا داخلي ــد   م ــى إىل مســتوى هتدي ــد يرق ق
للسلم واألمن الدوليني. وجيب على اجمللـس أن يتصـرف علـى    

بـــالنظر إىل التـــداعيات  ٣٩حنـــو مـــا اشـــترطته أحكـــام املـــادة  
اخلطرية املترتبة علـى إجراءاتـه إذا اختـذ اجمللـس قـرارا بالتـدخل       

  .)١٣(واستخدام القوة
وأشــار ممثــل مجهوريــة إيــران اإلســالمية إىل اســتخدام    

أن ذلـك   . وذكـر عمـل اجمللـس   “عدم شـفافية ” حق النقض و
كــان يف يقــع يف صــميم حالــة الشــلل الــيت عــاىن منــها اجمللــس   

ــة مأســاة كوســوفو   يف ــيت أدت إىل االضــطرار إىل   ،مواجه وال
اســتخدام القــوة دون تــرخيص مــن اجمللــس. ودعــا إىل إدارة      

  .)١٤(ملسألة حق النقض أفضل
__________ 

 تشــرين الثـــاين/  ٣ألــف املــؤرخ    ٣٧٧قــرار اجلمعيــة العامــة       )١٢(  
  .١٩٥٠نوفمرب 

  )١٣(   S/PV.4072  االستئناف)٤إىل  ٢)، الصفحات ١.  
  .١٩إىل  ١٧ملرجع نفسه، الصفحات ا   )١٤(  

وأفاد ممثل باكستان بـأن بلـده يعتقـد أن مفهـوم نـزع        
ــع احلــق األصــيل        ــاىف م ــيلة ميكــن أن تتن ــائي وس الســالح الوق

ــغار      يف ــد الصـ ــق ضـ ــل أن ُتطّبـ ــنفس، وُيحتمـ ــن الـ ــدفاع عـ الـ
والضــعفاء. وحــث اجمللــس أيضــا علــى مقاومــة إغــراء الســعي    

ــام امل    ــبعض امله ــات  النتحــال االختصــاص بالنســبة ل ــة هليئ وكل
  .)١٥(أخرى من هيئات األمم املتحدة

وأعرب ممثل العـراق عـن رأي مفـاده أنـه كـان ينبغـي         
لمجلس أن يسترشد مببدأ منع الصراعات باستخدام الوسـائل  ل

الســلمية وجتنــب التــدابري التعســفية كــاللجوء إىل القــوة وإىل      
اإلجراءات القسرية كالعقوبات الشاملة. واسـتطرد قـائال إنـه،    

دوره املرسـوم  بـ ع ذلـك، عنـد اسـتعراض مـدى وفـاء اجمللـس       م
وذلـك   ،امليثاق، جند أن النتيجـة غـري مرضـية إىل حـد كـبري      يف

لسببني رئيسيني: األول هو استغالل الواليات املتحدة آلليـات  
 إذن دونبـ والثاين هو استخدام القـوة   ،اجمللس إلنفاذ سياساهتا

ليـــة للـــدول. مـــن اجمللـــس هبـــدف التـــدخل يف الشـــؤون الداخ 
أمثلة ذلك، استخدام الواليـات املتحـدة وبريطانيـا للقـوة      ومن

ضــمن منــاطق حظــر الطــريان ” ١٩٩١ضــد العــراق منــذ عــام 
  .)١٦(“غري املشروعة

وذكّــر ممثــل ســلوفينيا بــأن ســلطات اجمللــس ينبغــي أن    
ُتستخدم يف حـاالت الصـراعات املسـلحة الوشـيكة النشـوب،      

دقة واخلطورة. وقـال إنـه يف تلـك    أّي أحيانا يف مرحلة بالغة ال
الظروف قـد تكـون الـدول ويكـون اآلخـرون املعنيـون لـديهم        

. ومــن وجهــة نظــره، قــد   األمــن جملــسرفــض لقبــول تــدخُّل  
ُتستخدم حجة حفظ السيادة استخداما غـري رشـيد بـل وحـىت     
إىل حْد يـؤدي بالفعـل إىل تعـريض السـيادة للخطـر يف صـراع       

__________ 

  .٢٢إىل  ٢٠املرجع نفسه، الصفحات    )١٥(  
  .٢٦إىل  ٢٤املرجع نفسه، الصفحات    )١٦(  
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األمـن   جملـس مـن خـالل قيـام    مسـلَّح حمتمـل كـان ميكـن منعـه      
  .)١٧(باختاذ قرار يف الوقت املناسب

 تشـــــــرين ٣٠، املعقـــــــودة يف ٤٠٧٣ويف اجللســـــــة   
النظــر يف ذلــك  األمــن  جملــس ، واصــل ١٩٩٩الثــاين/نوفمرب 

ــان      ــلوفينيا) بالبي ــرئيس (س ــد. ويف اجللســة نفســها، أدىل ال البن
  .)١٨(التايل نيابة عن اجمللس

وليته األساســية عــن صــون ، يف إطــار مســؤاألمــن جملــس نظــر  
ــع وقــوع الرتاعــات املســلحة.     ــدوليني، يف دوره يف من الســلم واألمــن ال
ويؤكد اجمللس ضرورة االحترام والتنفيذ التامني ملبـادئ وأحكـام ميثـاق    

، وال ســيما مــا يتصــل منــها، يف الــدويل القــانونوقواعــد املتحــدة  األمــم
املنازعات بالوسـائل   هذا السياق، مبنع وقوع الرتاعات املسلحة وتسوية

ــادئ االســتقالل السياســية والتســاوي يف       ــه مبب الســلمية. ويؤكــد التزام
السيادة والسالمة اإلقليمية جلميـع الـدول. كمـا يؤكـد اجمللـس ضـرورة       
احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون. وسيويل اجمللس اهتمامـا خاصـا   

درك اجمللـس أمهيـة   لآلثار اإلنسانية املترتبـة علـى الرتاعـات املسـلحة. ويـ     
بناء ثقافة قوامها منع وقوع الرتاعات املسـلحة وضـرورة مسـامهة مجيـع     

  الرئيسية يف هذا الصدد.املتحدة  األممأجهزة 
اجمللـــس أمهيـــة التصـــدي الـــدويل املنسَّـــق للمشـــاكل   ويؤكـــد  

االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية، الـيت كـثريا مـا تكـون     
ألساســية للرتاعــات املســلحة. وإدراكــا لضــرورة إعــداد  هــي األســباب ا

اسـتراتيجيات فعالـة طويلـة األجـل، يؤكـد اجمللـس احلاجـة إىل أن تنـهج         
ووكاالهتـا هنـج االسـتراتيجيات الوقائيـة وأن     املتحدة  األمممجيع أجهزة 

تتخـــذ إجـــراءات يف جمـــاالت اختصـــاص كـــل منـــها ملســـاعدة الـــدول   
ــر و   ــى الفق ــاون واملســاعدة يف جمــال   األعضــاء يف القضــاء عل ــز التع تعزي

  التنمية وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
اجمللس أن اإلنذار املبكِّر والدبلوماسية الوقائية والنشـر   ويدرك  
الوقــائي وبنــاء الســالم بعــد انتــهاء الــرتاع متثِّــل  الســالح  نــزعالوقــائي و

لة ملنــع وقــوع الــرتاع. عناصــر مترابطــة ومتكاملــة ألي اســتراتيجية شــام
ويؤكد اجمللس التزامـه املتواصـل مبعاجلـة موضـوع منـع وقـوع الرتاعـات        

  املسلحة يف مجيع مناطق العامل.
اجمللس أمهية نظره مبكرا يف احلاالت الـيت قـد تتـدهور     ويدرك  

فتصبح نزاعات مسلحة، ويؤكد يف هذا السياق أمهية تسوية املنازعـات  
فصل السادس من امليثاق. ويذكِّر اجمللـس بـأن   بالوسائل السلمية وفقا لل

__________ 
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األطراف يف أي نزاع، قـد ُيشـكِّل اسـتمراره خطـرا علـى صـون السـلم        
  واألمن الدوليني، ملزمة بأن تسعى إىل تسويته بالوسائل السلمية.

ــاق عــن اختــاذ     ويؤكــد   اجمللــس جمــددا مســؤوليته مبوجــب امليث
م واألمـن الـدوليني.   إجراء بناء على مبادرات منه من أجـل صـون السـل   

وتبيِّن نتائج البعثة اليت أوفدها اجمللس إىل جاكرتـا وديلـي يف الفتـرة مـن     
أن مثل تلك البعثات اليت يضـطلع هبـا    ١٩٩٩/سبتمرب أيلول ١٢إىل  ٦

مبوافقة البلد املضيف، وتكـون ذات أهـداف واضـحة، ميكـن أن تكـون      
ملالئـم. وُيعـرب   مفيدة إذا ما أُوفـدت يف الوقـت املناسـب وباألسـلوب ا    

اجمللــس عــن عزمــه علــى أن يــدعم، بــإجراءات متابعــة املالئمــة، جهــود   
الرامية إىل منع وقوع الرتاعات بطرق تشمل بعثات تقصي العام  األمني

ــتلزم    احلقـــائق وبـــذل املســـاعي احلميـــدة واألنشـــطة األخـــرى الـــيت تسـ
  اخلاصني. وممثليهإجراءات من جانب مبعوثيه 

من دور هام يف منع العام  األمنيلع به اجمللس ما يضط ويؤكد  
نشوب الرتاعات املسلحة. وُيعرب اجمللس عن استعداده للنظـر يف اختـاذ   

 األمـني إجراءات وقائيـة مالئمـة تصـديا للمسـائل الـيت توجـه الـدول أو        
نظــره إليهــا والــيت يــرى أهنــا مــن احملتمــل أن هتــدد الســلم واألمــن   العــام 

إىل أن يقـدم إىل أعضـاء اجمللـس    العـام   نياألمـ الدوليني. ولذا فإنه يـدعو  
ــة عــن تلــك املنازعــات، مبــا يف ذلــك، حســب االقتضــاء،      تقــارير دوري
ــذا الصــدد       ــة. ويف ه ــدابري وقائي ــرة ومقترحــات الختــاذ ت ــذارات مبكِّ إن

علــى مواصــلة تعزيــز قدراتــه علــى حتديــد   العــام  األمــنيُيشــجِّع اجمللــس 
ن الدوليني، ويـدعوه إىل حتديـد   املخاطر اليت ميكن أن ُتهدد السلم واألم

أي احتياجات تلزم لتوفري هذه القدرات مبا يف ذلك تنمية اخلـربة الفنيـة   
  واملوارد لدى األمانة العامة.

لالنتشــار الوقـــائي،  املتحــدة   األمــم وُيــذكِّر اجمللــس بــأن قـــوة      
، قد جنحـت  املتحدة األممبعثة لالنتشار الوقائي تضطلع هبا  لبوصفها أو
متداد الرتاع والتوترات من املنطقة إىل البلد املضـيف. وسيواصـل   يف منع ا

  اجمللس النظر يف إنشاء مثل هذه البعثات الوقائية يف الظروف املناسبة.
يف اختـاذ تـدابري وقائيـة أخـرى مثـل إنشـاء        كما سينظر اجمللس  

الوقائي. ويف حني يعي اجمللـس  السالح  نزعمناطق جمردة من السالح و
ســؤوليات األجهــزة األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة، فإنــه   وعيــا تامــا م

وعدم انتشار أسـلحة الـدمار الشـامل    السالح  رتعيؤكد األمهية البالغة ل
ووسائل إيصـاهلا بالنسـبة لصـون السـلم واألمـن الـدوليني. وعلـى وجـه         
التحديد، فإن إحراز تقدم يف منع ومكافحة التكديس املفـرط لألسـلحة   

لذي يزعزع االستقرار واالجتـار غـري املشـروع بتلـك     الصغرية واخلفيفة ا
ــع الرتاعــات املســلحة. وســيتخذ       ــة يف من ــة حيوي ــر ذو أمهي األســلحة أم
اجمللـس أيضــا يف حــاالت بنــاء الســالم بعــد انتــهاء الــرتاع تــدابري مناســبة  
تستهدف منع جتدد الرتاعـات املسـلحة، بوسـائل تشـمل بـرامج مناسـبة       

إدمـاج احملـاربني السـابقني يف اجملتمـع.      والتسـريح وإعـادة  السـالح   رتعل
ويعترف اجمللس بالدور املتزايد األمهية الذي تضطلع بـه العناصـر املدنيـة    
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يف عمليات حفظ السالم املتعددة املهام وسيتطلع إىل اضـطالعها بـدور   
  أكرب يف اجلهود الوقائية األوسع نطاقا.

علقـة بتـدابري   من امليثاق املت ٣٩اجمللس إىل أحكام املادة  ويشري  
منع وقوع الرتاعات املسلحة. وقد تشمل هذه التـدابري جـزاءات حمـددة    
ــاذ        ــدابري اإلنف ــن ت ــا م ــد األســلحة وغريه اهلــدف، ال ســيما حظــر توري
األخرى. ولدى فرض تلك التدابري، سيويل اجمللس انتباهـا خاصـا ملـدى    
ية فعاليتها يف حتقيق أهداف حمددة بوضوح، مع تفادي العواقب اإلنسان

  السلبية قدر اإلمكان.
بالصــلة بــني منــع وقــوع الرتاعــات املســلحة   اجمللــس ويعتــرف  

وتيســـري تســـوية املنازعـــات بالوســـائل الســـلمية وتعزيـــز أمـــن الســـكان 
املدنيني، ال سيما محاية حياة الناس. وعالوة على ذلـك، يؤكـد اجمللـس    

مفيـــدتني أن احملكمـــتني اجلنـــائيتني الـــدوليتني القـــائمتني متـــثالن أداتـــني  
ملكافحة اإلفالت من العقاب وأن بإمكاهنما، عن طريق املسـاعدة علـى   
ردع اجلرائم املرتكبة حبق اإلنسانية، أن تسهما يف منع وقوع الرتاعـات  
املســلحة. ويف هــذا الســياق يعتــرف اجمللــس باألمهيــة التارخييــة العتمــاد   

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

لس بالدور اهلام الذي تؤديه املنظمات والترتيبات اجمل ويعترف  
اإلقليمية يف منع نشوب الرتاعات املسلحة، بوسائل تشمل تدابري تنميـة  
الثقــة وبنــاء األمــن. كمــا يؤكــد اجمللــس أمهيــة دعــم وحتســني القــدرات   

 األمـم اإلقليمية يف جمال اإلنذار املبكِّر. ويؤكد اجمللس أمهية التعاون بني 
نظمــات اإلقليميــة يف جمــال األنشــطة الوقائيــة وفقــا للفصــل   واملاملتحــدة 

 األمـم الثامن من امليثاق. واجمللس ُيرحِّب باالجتماعـات الـيت ُتعقـد بـني     
ــدة ــا  املتحـ ــا فيهـ ــس، مبـ ــن جملـ ــجِّع    ،األمـ ــة، ويشـ ــات اإلقليميـ واملنظمـ

املشاركني فيها على أن يواصلوا تركيز اهتمام تلـك االجتماعـات علـى    
  ة مبنع وقوع الرتاعات املسلحة.املسائل املتصل

اجمللــس اســتعراض أنشــطته واســتراتيجياته يف جمــال  وسيواصــل  
ــد     ــة عقـ ــينظر اجمللـــس يف إمكانيـ ــلحة. وسـ منـــع وقـــوع الرتاعـــات املسـ
مناقشـــات توجيهيـــة أخـــرى وتعزيـــز تعاونـــه مـــع اجمللـــس االقتصـــادي   
واالجتمـــاعي. كمـــا ســـينظر اجمللـــس يف إمكانيـــة عقـــد اجتمـــاع علـــى 

زراء اخلارجيــة بشــأن مســألة منــع وقــوع الرتاعــات املســلحة  مســتوى و
  خالل انعقاد مجعية األلفية.

  اجمللس هذه املسألة قيد نظره. وسيبقي  


