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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1  وA/65/L.79( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

تعزيز دور الوساطة يف تسوية املنازعات بالوسـائل الـسلمية ومنـع - ٦٥/٢٨٣
نشوب الرتاعات وحلها

 
،إن اجلمعية العامة 
 باملقاصد واملبادئ اسدة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ تسترشد 
ــدوإذ   بــــاحترام ســــيادة مجيــــع الــــدول وســــالمتها اإلقليميــــةالتزامهــــا  تعيــــد تأكيــ

السياسي، واستقالهلا
 منـه،٣٣ مـن املـادة١يثـاق، مبـا يف ذلـك الفقـرةامل إىل الفصل السادس منوإذ تشري 

واد ذات الصلة بالوساطة،املوغريها من
يثـاق، وإذ تـشري مـنامل مسؤولياا ومهامهـا وسـلطاا مبوجـبوإذ تضع يف اعتبارها 

مث إىل مجيع قراراـا ذات الـصلة باملـسائل املتعلقـة بتـسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية ومنـع
نشوب الرتاعات وحلها، بسبل منها الوساطة،

ــد  املــساواة يف الــسيادة بــني مجيــع الــدول واحتــرامب بالنــهوض التزامهــاوإذ تعيــد تأكي
المتناع يف عالقاا الدولية عـنتقيد الدول األعضاء باوياسيسالمتها اإلقليمية واستقالهلا الس

 التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا بأي شكل يتعارض مـع مقاصـد األمـم املتحـدة ومبادئهـا
تسوية املنازعات بالوسائل الـسلمية ومبـا يتفـق مـع مبـادئ العدالـة والقـانون الـدويلب والنهوض

ت الـسيطرة االسـتعمارية أو االحـتالل األجـنيب يف تقريـرتزال ترزح حتـ  الوحق الشعوب اليت
 وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـيةاملصري

العــرق أو اجلـنس أو اللغــة أوأسـاسواحتـرام تـساوي اجلميــع يف احلقـوق دون أي متييــز علـى
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االقتـصادي أو االجتمـاعي أو الطـابعليـة ذاتالدين والتعاون الدويل علـى حـل املـشاكل الدو
الثقايف أو اإلنساين والوفاء حبسن نية بااللتزامات املضطلع ا وفقا للميثاق،

 أن الرتاعــات املــسلحة وغريهــا مــن أنــواع الــرتاع واإلرهــاب،وإذ تــضع يف اعتبارهــا 
 العامل،تزال مستمرة يف كثري من أحناء  الجبميع أشكاله ومظاهره، وأخذ الرهائن

ــق ٢٠٠٣يوليــه/ متــوز٣ املــؤرخ٥٧/٣٣٧ إىل قرارهــاوإذ تــشري  ــشوبمب املتعل ــع ن ن
 يتم اإلقـرار فيهـااليت )١(٢٠٠٥الرتاعات املسلحة وإىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام

ملنازعـاتبالدور اهلام للمساعي احلميدة اليت يبذهلا األمني العـام يف جمـاالت منـها الوسـاطة يف ا
يبذله األمني العام من جهود من أجل تعزيز قدراته يف هذا اال،  مادعميتم فيهاو
تعزيــز عــن ٢٠٠٩أبريــل/ نيــسان٨ بتقريــر األمــني العــام املــؤرخوإذ حتــيط علمــا 

،)٢( اليت تتم يف إطارهادعمالالوساطة وأنشطة
 صـون الـسالم واألمـن دور وسـلطة اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن يفوإذ تعيد تأكيد 

لميثاق،لالدوليني وفقا
يت أدىل إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة باملوضـوع والبيانـات الـوإذ تشري 

 جملس األمن فيما يتصل بالوساطة،ا رئيس
اسـتخدامها كـأداة واعـدة وفعالـةب باالهتمام املتزايد بالوسـاطة وبتوفريهـا ووإذ تسلم 

  يف تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب الرتاعـات وحلـها، دونمن حيث التكلفة
ذلـك اللجـوء إىل يف يثـاق، مبـااملمساس بالوسـائل األخـرى املـذكورة يف الفـصل الـسادس مـن

التحكيم واألدوار واملهام اليت تضطلع ا حمكمة العدل الدولية،
عداالوساطة يف احليلولـة دون تـص تؤديه بالدور املفيد الذي ميكن أنوإذ تسلم أيضا 

 بعمليـة تـسوية الرتاعـات، وبالتـايلالنـهوض الرتاعـات ويفتفـاقماملنازعات إىل نزاعات ودون
اتيــة لتحقيـق ســالم دائــمؤجتنـب املعانــاة البــشرية أو احلـد منــها أو كالمهــا، ويئـة الظــروف امل

ة يعزز كل منهما اآلخر،وتنمية مستدامة، وإذ تسلم يف هذا الصدد بأن السالم والتنمي
 على أن العدالة لبنة أساسية لتحقيق سالم مستدام،تشدد وإذ 

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
)٢( S/2009/189. 
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ــد   متثــل أســسا يثـاق والقــانون الــدويل الـيتامل مبقاصــد ومبــادئالتزامهـا وإذ تعيـد تأكي
غىن عنها إلرساء عامل أكثـر سـلما وازدهـارا وعـدال، وإذ تكـرر تأكيـد عزمهـا علـى تعزيـز ال

ا وإحالل سالم عادل ودائم يف مجيع أحناء العامل،االحترام التام هل
 إىل أن تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع نـشوب الرتاعـات وحلـها،وإذ تشري 

 يف املقـاملدول األعـضاءا مسؤوليةلميثاق والقانون الدويل، بوسائل منها الوساطة، تظللوفقا
،يثاقامل من٣٦، دون املساس بأحكام املادةاألول

 يف منـعوخباصـة أمهية أنشطة الوساطة يف عمليات بنـاء الـسالم واإلنعـاش،وإذ تؤكد 
 الـرتاع، وإذ تـسلم يف هـذا الـصدد بالـدورالعـودة إىلبعد الرتاع من  مارحلةمب  اليت متربلدانال

االستشاري الذي تضطلع به جلنـة بنـاء الـسالم يف دعـم جهـود الـسالم يف البلـدان املدرجـة يف
اهلا،جدول أعم

 األمــني العــام واجلهـود الــيت يبــذهلا مــن يقـوم ــا إىل املــساعي احلميــدة الــيتوإذ تـشري 
األمانـة العامـة ووحـدة دعـم الوسـاطة التابعـة هلـا مـن أجـليفخـالل إدارة الـشؤون الـسياسية

تطوير قدرات األمم املتحدة يف جمال الوساطة، وفقا للواليات املتفق عليها،
ــد وإذ  ــة ودون اإلور املنظمــات اإل دتأكيــد تعي ــسالم واألمــنقليمي ــة يف صــون ال قليمي

يثاق، وإذ حتيط علمـا بأمهيـة الـدوراملالدوليني على النحو املنصوص عليه يف الفصل الثامن من
يفاليت تضطلع به تلك املنظمات كجهات وسيطة، يف العديـد مـن املنـاطق، مبوافقـة األطـراف

منازعة بعينها أو نزاع بعينه،
اجلهات الفاعلة الناشطة يف جمال الوساطة علـى الـصعيد الـوطينا تقوم بهمب تسلم وإذ 

اتمع املدين، وتشجع مسامهاا يف هذا الصدد، عند االقتضاء، ويف
ــضا تــسلم وإذ  ــشارك يفأي ــيت ت ــة ال ــني اجلهــات الفاعل ــسيق ب ــضرورة التعــاون والتن   ب

لقيام بأنشطة الوساطة،بناء القدرات من أجل اوبضرورةبعينهاوساطة
 للوساطة، مبا فيهـا مبـادرة الوسـاطة مـن أجـل الـسالم، املبادرات مبختلفترحب وإذ 

باعتبــار ذلــك خطــوة حنــو تعزيــز دور الوســاطة يف تــسوية املنازعــات بالوســائل الــسلمية ومنــع
نشوب الرتاعات وحلها،

 املنازعــات بالوســائل تــسويةيفأمهيــة املــشاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأةب تــسلم وإذ 
 وبأمهيـةجوانبـهامـستوياا والسلمية ومنع نشوب الرتاعات وحلها يف مجيع مراحلـها وجبميـع

تشري إىل أنه يلزم بـذل توفري اخلربة الكافية يف املسائل اجلنسانية جلميع الوسطاء وأفرقتهم، وإذ
وساطة مـن أجـل الـسالم،النساء رئاسة أو قيادة جهود ال لعدم تويلمزيد من اجلهود للتصدي
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والفعال جلميع قرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة التاموإذ تعيد يف هذا السياق تأكيد التنفيذ
، وإذ ترحــب كـذلك بـدور هيئــة األمـم املتحــدة)٣(باملوضـوع وإلعـالن ومنــهاج عمـل بـيجني

لصدد، يف هذا ا)هيئة األمم املتحدة للمرأة (للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
بالتزاماـا تـاممجيع الـدول األعـضاء علـى حنـوتتقيدأنضرورة تأكيد تكرر - ١ 

ــم املتحــدة، يف جمــاالت ــاق األم ــوارد يف ميث ــى النحــو ال ــهاعل ــسوية املنازعــات بالوســائلمن ت
السلمية ومنع نشوب الرتاعات وحلها؛

لوسـاطة وغريهـاا االستفادة مـن الدول األعضاء، حسب االقتضاء، إىلتدعو - ٢ 
مــن أجــل تــسويةاألمثــلعلــى النحــويثــاقاملمــن األدوات املــذكورة يف الفــصل الــسادس مــن

ومنع نشوب الرتاعات وحلها؛السلميةبالوسائلملنازعاتا
 مبــسامهات الــدول األعــضاء يف جهــود الوســاطة، حــسب االقتــضاء،ترحــب - ٣ 

 القدرات الوطنية يف جمـال الوسـاطة،، حيثما كان مناسبا، على تطوير الدول األعضاءوتشجع
ستجابة؛الوساطة واال  اتساقحسب االقتضاء، من أجل ضمان

مشاركة املرأة علـى قـدم الدول األعضاء، يف هذا الصدد، على تعزيزتشجع - ٤ 
 كامل وفعال يف مجيع حمافل تسوية املنازعات بالوسـائل الـسلميةاملساواة مع الرجل وعلى حنو

 على مستوى صنع القرار؛سيما الاعات وحلها وعلى مجيع مستوياا، وومنع نشوب الرت
قـدرات االسـتفادة مـن الدول األعضاء، حسب االقتضاء، علـىأيضا تشجع - ٥ 

يف جمـــالوقـــدرات املنظمــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة، حــسب االقتـــضاء،األمــم املتحـــدة
واملتعددة األطراف؛وعلى تعزيز الوساطة يف عالقاا الثنائيةالوساطة

 مجيــع الــدول األعــضاء إىل النظــر يف تــوفري مــوارد كافيــة يف حينـــهاتــدعو - ٦ 
ــشطة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون ــن أجــل ضــمان جناحهــا، وألن للوســاطة، م

اليت تساعد على القيـام استدامة مجيع املواردلكفالة يف جمال الوساطة،قدراتالبناءل اإلقليمية
وإمكانية التنبؤ ا؛ ذلكب
ــدة وفقــاتطلــب - ٧  ــام أن يواصــل عــرض مــساعيه احلمي ــاقل إىل األمــني الع لميث

وقرارات األمم املتحـدة ذات الـصلة باملوضـوع، وأن يواصـل تقـدمي الـدعم يف جمـال الوسـاطة،
عنـــد االقتـــضاء، للممـــثلني واملبعـــوثني اخلاصـــني لألمـــم املتحـــدة، وأن يعـــزز الـــشراكات مـــع

الدول األعضاء؛ومعقليميةظمات اإلقليمية ودون اإلاملن
_______________

منـشورات األمـم املتحـدة، (١٩٩٥سـبتمرب/ أيلـول١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بـيجني )٣(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.13رقم املبيع
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 الوسـاطةحمايـدين هلـم درايـة بـأمورمـدربني جيـدا أمهيـة وجـود خـرباءتؤكد - ٨ 
 علـىينتمون إىل مناطق جغرافية متنوعة، على مجيع املستويات لكفالة دعـم جهـود الوسـاطةو

ــت املناســب ــام يفتــ، وأكمــل وجــه ويف الوق ــني الع ــود األم ــستكملةدعم جه ــة م ــد قائم تعه
التوازن بـني اجلنـسني والتمثيـل اجلغـرايفبـ للنهوضبالوسطاء، وتشجع مواصلة اجلهود املبذولة

؛العادل فيها
  األمـني العـام علـى تعـيني نـساء يترأسـن أو يقـدن جهـود الوسـاطة يفتشجع - ٩ 

املـسائل ة يفعمليـات الـسالم الـيت ترعاهـا األمـم املتحـدة وعلـى ضـمان تـوفري اخلـربات الكافيـ
اجلنسانية جلميع عمليات األمم املتحدة؛

ــيت اتفقــت عليهــا الــدول األعــضاء،توصــي - ١٠  ــا للواليــات ال  األمــني العــام، وفق
 وحــدة دعــم الوســاطة التابعــة إلدارةوخباصــةمبواصــلة تعزيــز قــدرات منظومــة األمــم املتحــدة،

ة، وفقـا للواليـات املتفـق عليهــاوقـدرا علـى االسـتجاب يف جمـال الوسـاطةالـشؤون الـسياسية،
 يفألنشطة واهلياكل القائمة لألمم املتحدة يف جماالت منها سيادة القـانون واملـساءلةا أخذومع

الزدواجية؛ل ا تفادياحلسبان
 إىل األمــني العــام أن يــضع، بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء واجلهــاتتطلــب - ١١ 

 مجلـة أمـور منـهاآخـذا يف االعتبـاروسـاطة،العاليـةفزيـادة، توجيهات ل األخرىالفاعلة املعنية
الدروس املستفادة من عمليات الوساطة السابقة واجلارية؛

 بأن الوساطة اليت تتسم باملسؤولية واملصداقية تـستلزم مجلـة أمـور منـهاتسلم - ١٢ 
املتفـقموافقة األطـراف يف منازعـة بعينـها أو نـزاع بعينـه وحيـاد الوسـطاء وامتثـاهلم للواليـات

عليها واحترام السيادة الوطنية واالمتثال اللتزامات الدول وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة املعنيـة
يف ذلـك ، مبا للتنفيذلوسطاءامبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك املعاهدات السارية، وتأهب

اخلربات فيما يتصل بعملية الوساطة واخلربات الفنية؛ توفر
اليت يبذهلا األمني العـام ملـساعدة الـدول األعـضاء واملنظمـات باجلهودترحب - ١٣ 

 بناء على طلبها، يف بناء القدرات يف جمـال الوسـاطة مـن أجـل،اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية
تــسوية املنازعــات بالوســائل الــسلمية ومنــع نــشوب الرتاعــات وحلــها، ويــب بــاألمني العــام

ت املتفق عليها؛مواصلة هذه اجلهود، وفقا للواليا
ــشراكاتدؤكــت - ١٤  ــة ودون اإلقليميــة ل ــة واإلقليمي ــة إقامــة املنظمــات الدولي  أمهي

ــات ــة وضــع آلي ــها ومــع اتمــع املــدين، وأمهي وعالقــات تعــاون مــع األمــم املتحــدة وفيمــا بين
هلاكفالة االتساق والتكامل بني اجلهود الـيت تبـذللتحسني تبادل املعلومات والتعاون والتنسيق

؛ا بعينهوساطةرك يفااجلهات الفاعلة اليت تش
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اتمـع املـدين إىلو  املعنيـة املنظمات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـةتدعو - ١٥ 
تطوير قدرات الوساطة وهياكلها، حسب االقتضاء، وإىل تعبئة املوارد، وتـشجعها علـى اتبـاع

وساطة فعالة؛ب لالضطالعتوجيهات األمم املتحدة
  بــاجلهود الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي يف تطــوير قدراتــه وهياكلــه يفترحــب - ١٦ 

جمال الوساطة، وخباصة نظمه لتقييم اإلنذار املبكر وقدراته يف جمال الوقاية واالستجابة؛
تنفيـذ هـذا القـرار لكـي تنظـر فيـه عن إىل األمني العام أن يقدم تقريراتطلب - ١٧ 

رة السادسة والستني للجمعية العامة، وأن يدرج يف مرفـق هلـذا التقريـرالدول األعضاء يف الدو
زيــادة بــشأنتوجيهــاتو وجهــات نظــر الــدول األعــضاء وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة املعنيــة

إعالمية منتظمة بـشأن هـذهإحاطة وتطلب إىل األمني العام أن يعقد جلسات،الوساطةفعالية
الشفافية؛ أوثق مع الدول األعضاء وزيادةواملسألة من أجل التشاور على حن

 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا السادسة والستني يف إطـارتقرر - ١٨ 
 تعزيـز دور الوسـاطة يف” بنـدا فرعيـا بعنـوان“منـع نـشوب الرتاعـات املـسلحة”البند املعنـون

 .“تسوية املنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب الرتاعات وحلها
 ١٠٢جللسة العامةا

 ٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٢
 


