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 بيان من رئيس جملس األمن  

  
 فيمــا يتــصل ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٣، املعقــودة يف ٥٩٧٩يف جلــسة جملــس األمــن  

، “الوسـاطة وتـسوية املنازعـات     : صون السالم واألمـن الـدوليني     ”بنظر اجمللس يف البند املعنون      
 :أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس

األمـم املتحـدة، ويعيـد تأكيـد      مقاصد ومبـادئ ميثـاق  يشري جملس األمن إىل     ”  
الوساطة، مبا يتفق وميثـاق     من خالل   التزامه بالتسوية السلمية للمنازعات، مبا يف ذلك        

ويــشري اجمللــس إىل بياناتــه وقراراتــه  . ســيما الفــصل الــسادس منــه  األمــم املتحــدة، وال
 .الصلة السابقة ذات

طة بوصـفها وسـيلة للتـسوية الـسلمية     ويشدد جملس األمن علـى أمهيـة الوسـا        ”  
ويعيـد  . للمنازعات، ويشجع على مواصلة اسـتخدام هـذه اآلليـة يف تـسوية املنازعـات              

 . به األمم املتحدة يف هذا الصدداجمللس تأكيد الدور احليوي الذي تضطلع
، بوصــفه اجلهــاز الــذي يــضطلع باملــسؤولية     مــسؤولويؤكــد اجمللــس أنــه   ”  

 تــشجيع ودعــم الوســاطة بوصــفها م واألمــن الــدوليني، عــنالــسالالرئيــسية عــن صــون 
 .وسيلة هامة للتسوية السلمية للمنازعات

مـن   العـام،  يـة اإلجـراءات الـيت يتخـذها األمـني      ويشدد جملس األمن على أمه    ”  
 لألمم املتحـدة يف     مساعيه احلميدة، وممثليه ومبعوثيه اخلاصني والوسطاء التابعني       خالل

وحييط اجمللس علمـا بإنـشاء وحـدة    . تسوية السلمية للمنازعاتللوساطة ويف ال تشجيع  
 جهـود  الالزمـة لـدعم  دعم الوساطة التابعة إلدارة الشؤون السياسية، اليت تـوفر اخلـربة          

 .الوساطة اليت تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
استرشـاِد عمليـات    ويطلب جملس األمن إىل األمـني العـام أن يواصـل كفالـة              ”  

قاصــد املنظمــة ومبادئهــا، وتــوفري الوســاطة الــيت تقــوم هبــا األمــم املتحــدة أو ترعاهــا، مب
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ــدين   ــائع     ووســطاء حمــنَّكني وحماي ــع أصــحاب املــصلحة والوق ــدة جبمي ــة جي ــى معرف عل
ا يلزمهم مـن دعـم ومرونـة        تزويدهم مب نزاع يكلَّفون بالتوسط فيه، و     والظروف يف أي  

 حتقيقــا هلــذه الغايــة، يــشجع اجمللــست املنازعــات؛ وخلــصوصيافقــا للقيــام بالوســاطة و
 .األمَني العام على النظر يف سبل تعزيز قدرات األمانة العامة

ويالحظ جملس األمن اإلسهام اهلام الـذي تقدمـه املنظمـات اإلقليميـة ودون             ”  
ة  التـــسوية الـــسلمياإلقليميـــة، واجملتمـــع املـــدين، وغريهـــا مـــن أصـــحاب املـــصلحة، يف

واجمللـس  . سيما من خالل الوساطة، ويـشيد هبـا ِلمـا تبذلـه مـن جهـود                للمنازعات، ال 
على تعزيز الدعم املقدم من األمم املتحدة جلهود الوساطة هذه مـن خـالل              عاقد العزم   

، ال ســيما يف أفريقيــا؛ ويــشجع اجمللــس الــشركاء الثنــائيني واملتعــددي    التعــاونحتــسني
 .وا حذوهاألطراف اآلخرين على أن حيذ

ــسخري     ”   ــة ت ــى أمهي ــن عل ــس األم ــشدد جمل ــات ووي ــدرات اإلمكان  املتاحــةالق
ــود الوســاطة ويرحــب ب     ــة يف جه ــة ودون اإلقليمي ــشجيعللمنظمــات اإلقليمي ــ ت ُنُهج ال

 .قليمية يف التسوية السلمية للمنازعاتاإل
ويالحظ جملس األمن أن للمرأة دورا هاما تضطلع به يف تسوية املنازعـات،             ”  

دد على أمهية مشاركتها على قدم املساواة واخنراطها بشكل تام يف مجيـع اجلهـود               ويش
، ويهيب باألمني العام لألمم املتحدة ورؤسـاء         وتعزيزمها املبذولة لصون السالم واألمن   

املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة مراعـاة اجلانـب اجلنـساين خـالل اختيـار الوسـطاء                  
 .ن ميكن أن تسهم هبما املرأة يف عملية الوساطة اللذيلنهج واملنظوروكذلك ا

وُيــربز جملــس األمــن أمهيــة النظــر يف متطلبــات بنــاء الــسالم والتعــايف خــالل   ”  
عمليــة الوســاطة هبــدف املــساعدة يف إرســاء أســس الــسالم املــستدام ويــشدد علــى أن   

 . للجنة بناء السالم دورا تضطلع به يف الترويج للوساطة
ن على ضرورة كفالة اتساق عمليات الوساطة اليت تقـوم          ويشدد جملس األم  ”  

هبا األمـم املتحـدة أو ترعاهـا، مـن خـالل حتـسني تنـسيق اجلهـود مـع اجلهـات الفاعلـة                        
ــة       ــز فعاليــ ــة تعزيــ ــة، بغيــ ــة ودون اإلقليميــ ــات اإلقليميــ ــا املنظمــ ــا فيهــ ــرى، مبــ األخــ

 .الدولية اجلهود
 االسـتمرار ألي مبـادرة وسـاطة        ويشدد جملس األمن أيضا على أنه ال ميكن أن ُيكتـب           

يف مجيــع زاع ـهــا وينخــرط فيهــا بــشكل تــام مجيــع األطــراف املعنــيني يف النــ امــا مل يرع
زاعات والتـسوية  ـأن منـع نـشوب النـ     مـن جديـد     اجمللـس   ؤكـد   وي.  هذه العمليـة   مراحل

 .السلمية للمنازعات ينبغي أن يكونا يف صلب جهود الوساطة
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ني العـام أن يقـدم يف غـضون سـتة أشـهر مـن             ويطلب جملـس األمـن إىل األمـ       ”  
 آخــذا يف االعتبــار جتــاربأنــشطة دعمهــا، واعتمــاد هــذا البيــان تقريــرا عــن الوســاطة  

يقـدم توصـيات لتعزيـز فعاليـة       أن  ، و ريها من اجلهات الفاعلة الرئيسية    األمم املتحدة وغ  
 .“الوساطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة

 


