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    ٢٠١٤تموز/يوليه  ٣١ في قرار اتخذته الجمعية العامة

  ])Add.1 و A/68/L.55(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  وند[
  

ــــات بالوســـائل الســـلمية   - ٦٨/٣٠٣ ــــي تســـوية المنازعــ ــــة فـ ــــز دور الوساطـ تعزيـ
  ومنع نشوب النـزاعات وحلها

  
  ،إن الجمعية العامة  
املــــؤرخ  ٦٦/٢٩١ و ٢٠١١حزيران/يونيــــه  ٢٢املــــؤرخ  ٦٥/٢٨٣إىل قراريهــــا  إذ تشــــير  

تعزيــز دور الوســاطة يف تســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية ب املتعلقــني ٢٠١٢أيلول/ســبتمرب  ١٣
اجلمعيــة العامــة الــيت اختــذها كــل مــن  األخــرىقــرارات المجيــع  ومنــع نشــوب النزاعــات وحلهــا وإىل

ــا رئــيس جملــس األمــن فيمــا يتعلــقبيانــات الو يف هــذا الصــدد وجملــس األمــن  بالوســاطة  الــيت أدىل 
  وباملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية،

  باملقاصد واملبادئ اجملسدة يف ميثاق األمم املتحدة، وإذ تسترشد  
بــــــــاحرتام ســــــــيادة مجيــــــــع الــــــــدول وســــــــالمتها اإلقليميــــــــة  لتزامهــــــــاا وإذ تعيــــــــد تأكيــــــــد  
  السياسي،  واستقالهلا
واملـواد األخـرى ذات  ،من امليثاق ٣٣إىل الفصل السادس، مبا يف ذلك املادة  وإذ تشير  

الـدور  منهـا ،ملـة أمـورجبالفصل الثامن من امليثاق واملواد األخرى ذات الصـلة و  ،الصلة بالوساطة
  ملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف جمال الوساطة،الذي تضطلع به ا

ا مبوجــــب امليثــــاق، وإذ تشــــري  وإذ تضــــع فــــي اعتبارهــــا   ا ومهامهــــا وســــلطا مســــؤوليا
ــا ذات الصــلة باملســائل املتعلقــة بتســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية ومنــع  مث مــن إىل مجيــع قرارا

  نشوب النزاعات وحلها، بسبل منها الوساطة،
دور وســـلطة اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس األمـــن يف صـــون الســـالم واألمـــن  إذ تعيـــد تأكيـــدو   

  الدوليني وفقا للميثاق،
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بــاجلهود الــيت يبــذهلا جملــس األمــن مــن أجــل تعزيــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة  وإذ تنــوه  
ومنـــــع نشـــــوب الســـــلمية بالوســـــائل ملنازعـــــات اواملنظمـــــات اإلقليميـــــة ودون اإلقليميـــــة يف تســـــوية 

علــى اســتمرار التعــاون بــني األمــم املتحــدة  وإذ تشــجعالوســاطة،  بوســائل منهــاالنزاعــات وحلهــا، 
  واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب االقتضاء، وفقا للميثاق،

املســــاواة يف الســــيادة بــــني مجيــــع الــــدول واحــــرتام ب بــــالنهوض التزامهــــا وإذ تعيــــد تأكيــــد  
ـا الدوليـة عـنسالمتها اإلقليمية واستقالهلا ال  سياسي وواجب الدول األعضاء االمتنـاع يف عالقا

التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعماهلا بــأي شــكل يتعــارض مــع مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا 
 الـدويل وحـق تسوية املنازعات بالوسـائل السـلمية مبـا يتفـق مـع مبـادئ العدالـة والقـانونب والنهوض

تقريـــر املصـــري  ت الســـيطرة االســـتعمارية أو االحـــتالل األجنـــيب يفتـــزال تـــرزح حتـــ ال الشـــعوب الـــيت
وعــدم التــدخل يف الشــؤون الداخليــة للــدول واحــرتام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية واحــرتام 

الـدين والتعـاون  اللغة أو اجلنس أو تساوي اجلميع يف احلقوق دون أي متييز على أساس العرق أو
االجتمـاعي أو الثقـايف أو اإلنسـاين  ية ذات الطابع االقتصـادي أوالدويل على حل املشاكل الدول

ا وفقا للميثاق،   والوفاء حبسن نية بااللتزامات املتعهد 
أن النزاعـات املسـلحة وغريهـا مـن أنـواع النـزاع واإلرهـاب، جبميـع  وإذ تضع في اعتبارها  

  العامل،تزال مستمرة يف كثري من أحناء   ال أشكاله ومظاهره، وأخذ الرهائن
أن تســوية املنازعــات بالوســائل الســـلمية ومنــع نشــوب النزاعــات وحلهـــا، إىل  تشــيروإذ   

يف املقــام  لــدول األعضــاءا مســؤوليةوفقــا للميثــاق والقــانون الــدويل، بوســائل منهــا الوســاطة، تظــل 
  من امليثاق، ٣٦، دون املساس بأحكام املادة األول

تــويل منهـا  ،ولية واملصـداقية تسـتلزم مجلـة أمـوربـأن الوسـاطة الـيت تتسـم باملسـؤ  وإذ تسـلم  
وموافقـة األطــراف يف منازعـة بعينهـا أو نـزاع بعينـه وحيـاد الوســطاء  زمـام األمـور الوطنيـة السـلطات

وامتثــاهلم للواليــات املتفــق عليهــا واحــرتام الســيادة الوطنيــة واالمتثــال اللتزامــات الــدول وغريهــا مــن 
قانون الدويل، مبا يف ذلك املعاهدات السـارية، وتأهـب الوسـطاء اجلهات الفاعلة املعنية مبوجب ال

للتنفيــذ، مبــا يف ذلــك تــوفر اخلــربات فيمــا يتصــل بعمليــة الوســاطة واخلــربات الفنيــة، واتســاق جهــود 
  ،الوساطة وتنسيقها وتكاملها

  على أن العدالة واحلقيقة من اللبنات األساسية لتحقيق سالم مستدام، وإذ تشدد  
اجلهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام والــدول األعضــاء واملنظمــات اإلقليميــة ودون  وإذ تقــدر  

اإلقليمية واجلهات الفاعلة املعنية األخرى للتشـجيع علـى اسـتخدام الوسـاطة، وإذ حتـيط علمـا يف 
  ،)١(هذا الصدد بتوجيهات األمم املتحدة من أجل وساطة فعالة

_______________ 

)١( A/66/811 األول. ، املرفق 
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مـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون األو ضـــرورة مواصـــلة الـــدول األعضـــاء  تؤكـــدوإذ   
ا، حســب االقتضــاء، يف جمــال تســوية املنازعــات  الســلمية ومنــع  بالوســائلاإلقليميــة حتســني قــدرا

  مستدام، سالمحتقيق  أجل نشوب النزاعات وحلها، مبا يف ذلك الوساطة، من
ـاإىل املسـاعي احلميـدة الـيت  وإذ تشير   الـيت يبـذهلا هـود اجلتقـدر إذ األمـني العـام و  يقـوم 

مواصـــــلة تعزيـــــز قـــــدرات األمـــــم املتحـــــدة يف جمـــــال دعـــــم الوســـــاطة، وفقـــــا للواليـــــات  مـــــن أجـــــل
  عليها،  املتفق

للشــراكات والتعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة  تقــديرهاعــن  وإذ تعــرب  
املنظمـات  عمل مـعودون اإلقليمية يف جمال الوساطة وللجهود اليت يبذهلا األمني العام من أجل ال

ـــاء علـــى ا يف جمـــال دعـــم الوســـاطة، بن ـــة علـــى تعزيـــز قـــدرا طلبهـــا ووفقـــا  اإلقليميـــة ودون اإلقليمي
  للواليات املتفق عليها،

 األمـــــني العـــــام علـــــى دعـــــم اجلهـــــود اإلقليميـــــة ومبـــــادرات الـــــدول األعضـــــاء وإذ تشـــــجع  
، وحلهـــاومنــع نشـــوب النزاعـــات املنظمــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة الراميــة إىل تعزيـــز الوســـاطة و 

  بناء على الطلب، ووفقا للواليات املتفق عليها،
ــــد   ــــد تأكي ــــة يف صــــون الســــالم واألمــــن  وإذ تعي ــــة ودون اإلقليمي دور املنظمــــات اإلقليمي
بالــدور اهلــام الفصــل الثــامن مــن امليثــاق، وإذ حتــيط علمــا  علــى النحــو املنصــوص عليــه يفالــدوليني 

الواليــات املتفــق عليهــا، يف العديــد  يف إطــارمــات كجهــات وســيطة، تلــك املنظ تضــطلع بــهالــذي 
  وافقة األطراف يف منازعة بعينها أو نزاع بعينه،مباملناطق،  من

 بــأن املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ميكــن أن تفيــد جهــود الوســاطة مــن وإذ تســلم  
ـــج  ، يف حـــدود واليـــة كـــل منهـــا،تتوخـــاه مـــا خـــالل ـــا بســـبب ق ـــا خاصـــةمـــن  مـــن  اجغرافيـــر
ــا و  بعينهــانــزاع حمليــة  حــاالت ــ اثقافيــارتباطهــا  لــديها مــن معلومــات تتعلــق حبــاالت وممــا  اوتارخيي

  تسهم يف منع نشوب النزاعات املسلحة وحلها،  وأن النزاع تلك
يف تسـوية املنازعـات بالوسـائل السـلمية على حنو تام وفعـال ملرأة ابأمهية مشاركة  وإذ تقر  

ا وجوانبهـالنزاعات وحلها يف مجيع ومنع نشوب ا  اتوبأمهيـة تـوفري خـرب  مراحلها وجبميـع مسـتويا
يلـزم بـذل مزيـد  أنـه تالحـظجلميـع الوسـطاء وأفـرقتهم، وإذ يف املسائل املتعلقة بنـوع اجلـنس  كافية

الوســاطة مــن أجــل الســالم،  جهــودمــن اجلهــود مــن أجــل تعيــني مزيــد مــن النســاء لرئاســة أو قيــادة 
تنفيذ مجيع قـرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة باملوضـوع، ضرورة يف هذا السياق تأكيد وإذ تعيد 

علــى حنــو  )٢(ومنهــاج عمــل بيجــنيعــالن إو مبــا يف ذلــك القــرارات املتعلقــة بــاملرأة والســالم واألمــن، 
اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة  ، وإذ ترحـــب كـــذلك بـــدور هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمســـاواة بـــنيتـــام وفعـــال

  األمم املتحدة للمرأة) يف هذا الصدد،(هيئة 
_______________ 

(منشورات األمـم املتحـدة، رقـم  ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٥-٤عاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، تقرير املؤمتر ال )٢(
 .، املرفقان األول والثاين١الفصل األول، القرار )، A.96.IV.13املبيع 
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 بــأن اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة وعلــى مســتوى اجملتمــع املــدين ناشــطة يف أيضــا وإذ تســلم  
تنسيق من أجل حتسني التكامل يف أنشطة مواصلة الو  ةسامهامل ها علىتشجعإذ جمال الوساطة، و 

  ،الوساطة، عند االقتضاء، يف هذا الصدد
االحتاد األفريقي يف اجلهـود املبذولـة مـن أجـل تسـوية النزاعـات  ةبتزايد مسامه وإذ ترحب  

فريقيـة اإلقليميـة املنظمـات األ ـابني أعضائه، وإذ تعـرب عـن دعمهـا ملبـادرات السـالم الـيت تقـوم 
  ودون اإلقليمية،

ـــا  تكــرر تأكيـــد  - ١   ضـــرورة أن تتقيـــد مجيــع الـــدول األعضـــاء علــى حنـــو تـــام بالتزاما
تســوية املنازعــات بالوســائل الســلمية  الت منهــاعلــى النحــو الــوارد يف ميثــاق األمــم املتحــدة يف جمــا

  ومنع نشوب النزاعات وحلها؛
األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون و مبــا تقدمــه الــدول األعضــاء  ترحــب  - ٢  
  من إسهامات يف جهود الوساطة، حسب االقتضاء؛ اإلقليمية
األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة إىل و الدول األعضـاء  تدعو  - ٣  

الوســــاطة وغريهــــا مــــن األدوات املــــذكورة يف الفصــــل ب االســــتعانةأن تواصــــل، حســــب االقتضــــاء، 
ت بالوســـائل الســـلمية ومنـــع الســـادس مـــن امليثـــاق علـــى النحـــو األمثـــل مـــن أجـــل تســـوية املنازعـــا

  نشوب النزاعات وحلها؛
األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة و الـــدول األعضـــاء  تشـــجع  - ٤  

ا، حســـب االقتضـــاء، يف جمـــال تســـوية املنازعـــات نيعلـــى مواصـــلة حتســـ الســـلمية  بالوســـائل قـــدرا
  ومنع نشوب النزاعات وحلها؛

األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات اإلقليميــــة ودون و الــــدول األعضــــاء  تشــــجع أيضــــا  - ٥  
منهـــا تنظـــيم املـــؤمترات  بطـــرق عـــدة،بأمهيـــة الوســـاطة، حســـب االقتضـــاء،  التوعيـــةاإلقليميـــة علـــى 

واحللقات الدراسية وحلقات العمل، وترحب يف هذا الصدد باملبادرات اإلقليمية الرامية إىل تعزيـز 
  ؛‘‘املتوسط  لوساطة يف البحر األبيضامبادرة ’’ ، من قبيلمنطقة كل منهاالوساطة يف 

 )١(علـــى اســـتخدام توجيهـــات األمـــم املتحـــدة مـــن أجـــل وســـاطة فعالـــة تشـــجع  - ٦  
  يثاق؛املجهود الوساطة، حسب االقتضاء، وفقا للمقاصد واملبادئ املكرسة يف  يف

قليميـــــة ودون اإلقليميـــــة علـــــى تعزيـــــز الـــــدول األعضـــــاء واملنظمـــــات اإل تشـــــجع  - ٧  
مشــــاركة املــــرأة علــــى قــــدم املســــاواة مــــع الرجــــل وعلــــى حنــــو كامــــل وفعــــال يف مجيــــع حمافــــل تســــوية 

ااملنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها وعلى مجيع  علـى  ال سيما، و مستويا
  مستوى صنع القرار؛
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 نسـاء يتـولني رئاسـة أو قيـادة جهـود األمني العـام علـى أن يواصـل تعيـني تشجع  - ٨  
وعلــى أن يف أفرقــة الوســاطة يف عمليــات الســالم الــيت ترعاهــا األمــم املتحــدة  وكعضــواتالوســاطة 

جلميع عمليات األمـم املتحـدة، وتـدعو يف املسائل املتعلقة بنوع اجلنس كافية   خرباتيكفل توفري 
  ىل بذل جهود مماثلة؛املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية إو الدول األعضاء 

الـدول األعضـاء علـى االسـتفادة، حسـب االقتضـاء، مـن قـدرات األمــم  تشـجع  - ٩  
املتحــــدة وقــــدرات املنظمــــات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة، حيثمــــا انطبــــق، وعلــــى تعزيــــز الوســــاطة 

ا الثنائية واملتعددة األطراف؛ يف   عالقا
علـــى حنـــو مي الـــدعم السياســـي مجيـــع الـــدول األعضـــاء إىل النظـــر يف تقـــد تـــدعو  - ١٠  
األمم بـــ بطـــرق منهـــا االســـتعانةواملـــوارد الكافيـــة ويف الوقـــت املناســـب، الالزمـــة واخلـــربات  مســـتدام

املتحــدة، ألغــراض الوســاطة، وعنــد االقتضــاء، مــن أجــل تنفيــذ النتــائج املتفــق عليهــا يف عمليــات 
ـــاء قـــدرات األمـــم امل ـــدف ضـــمان جناحهـــا، ومـــن أجـــل أنشـــطة بن تحـــدة واملنظمـــات الوســـاطة، 

  اإلقليمية ودون اإلقليمية يف جمال الوساطة؛
ــــاق  تطلــــب  - ١١   ــــدة وفقــــا للميث إىل األمــــني العــــام أن يواصــــل عــــرض مســــاعيه احلمي

ولقـرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة باملوضـوع وأن يواصــل تقـدمي الـدعم يف جمـال الوسـاطة، عنــد 
اصـني وللـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة ودون اخل ومبعوثيهاألمم املتحدة ااالقتضاء، ملمثلي 

  اإلقليمية، بناء على طلبها؛
إىل األمني العام أن يواصل العمل مـع الـدول األعضـاء واملنظمـات  أيضا تطلب  - ١٢  

اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة، بنــاء علــى الطلــب ووفقــا للواليــات املتفــق عليهــا، مــن أجــل بنــاء 
ســاطة لغـــرض تســوية املنازعـــات بالوســائل الســـلمية ومنــع نشـــوب النزاعـــات القــدرات يف جمـــال الو 

  دورات تدريبية وتبادل املوظفني؛ بطرق منها عقدوحلها، 
حـوارات  إجـراءاألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية علـى  تشجع  - ١٣  

بـادل اآلراء واملعلومـات منتظمة بشأن الوساطة بناء على جداول أعمال تتفق عليها فيما بينهـا وت
، بعينهــاوالــدروس املســتفادة وحتســني التعــاون والتنســيق واالتســاق والتكامــل يف ســياقات وســاطة 

  وفقا للواليات املتفق عليها وحسب االقتضاء؛
ـــــة لشـــــراكات  تؤكـــــد  - ١٤   ـــــة ودون اإلقليمي ـــــة واإلقليمي ـــــة إقامـــــة املنظمـــــات الدولي أمهي

آليـات لتحسـني  إرسـاءيمـا بينهـا ومـع اجملتمـع املـدين وأمهيـة وعالقات تعاون مـع األمـم املتحـدة وف
تبــادل املعلومــات والتعــاون والتنســيق لكفالــة اتســاق وتكامــل اجلهــود الــيت تبــذهلا اجلهــات الفاعلــة 

  اليت تشارك يف عملية وساطة بعينها؛
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بــني األطــراف املعنيــة وأصــحاب  لتحــاوراالوســطاء  أن ييســرعلــى أمهيــة  تشــدد  - ١٥  
تنفيــذ النتــائج املتفــق لعمليــات وطنيــة شــاملة إرســاء  وأمهيــةاآلخــرين، حســب االقتضــاء،  املصــلحة

  عليها يف عمليات الوساطة؛
بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة الـــيت طـــورت  ترحـــب  - ١٦  

ا وهياكلهـــا وأطرهـــا السياســـية يف جمـــال الوســـاطة ومنـــع نشـــوب النزاعـــات وحلهـــا، وتشـــ جع قـــدرا
تسـندها الـيت  للواليـة، وفقـا بـذل جهـود مماثلـة، حسـب االقتضـاءعلـى املنظمات املهتمـة األخـرى 

  ؛الدول األعضاء اليت تنتمي إليها إليها
ني، حســب االقتضــاء، عــاملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة علــى أن ت تشــجع  - ١٧  

باملعلومـات املتعلقـة جبهـات  تقوم بشكل منتظم بإبالغ األمني العامأن جهات لتنسيق الوساطة و 
يتيحهــــا للــــدول األعضــــاء أن املعلومــــات و يتعهــــد هــــذه ، وتطلــــب إىل األمــــني العــــام أن االتصــــال

  واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب االقتضاء؛
ــا الســبعني  تطلــب  - ١٨   إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة يف دور

السـبل وعـن  م املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة بشـأن الوسـاطةعن التعاون بـني األمـ
علـى حنـو أوثـق املمكنة لتعزيز هذا التعاون وأن يعقـد جلسـات إحاطـة منتظمـة مـن أجـل التشـاور 

  املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وزيادة الشفافية؛و مع الدول األعضاء 
طــالع الــدول األعضــاء علــى أنشــطة الوســاطة األمــني العــام إىل مواصــلة إ تــدعو  - ١٩  

ا األمم املتحدة؛   اليت تضطلع 
ـــادل  تشـــجع  - ٢٠   اآلراء املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة علـــى مواصـــلة تعزيـــز تب

 مــع الــدول األعضــاء، حســب علــى حنــو غــري رمســي خبصــوص املواضــيع املتصــلة بقضــايا الوســاطة
  للميثاق؛ االقتضاء، ووفقا

ـــــز دور الوســـــاطة يف تســـــوية املنازعـــــات ”واصـــــلة النظـــــر يف مســـــألة م تقـــــرر  - ٢١   تعزي
ا السبعني. “بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها   يف دور

  ١٠٥اجللسة العامة 
  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٣١

 


