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  بيان من رئيس جملس األمن  
    

فيمــا يتعلــق  ، ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢١ املعقــودة يف ٦١٠٨يف جلــسة جملــس األمــن    
 ،“الوسـاطة وتـسوية املنازعـات     : صون السالم واألمـن الـدوليني     ” بنظر اجمللس يف البند املعنون    

  :أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس
 / أيلـول  ٢٣ املـؤرخ ) S/PRST/2008/36 ( رئيـسه  يانإىل ب يشري جملس األمن    ”    

عـن تعزيـز الوسـاطة وأنـشطة دعمهـا           وحييط علما بتقرير األمـني العـام         ٢٠٠٨سبتمرب  
)S/2009/189 (وبالتوصيات الواردة فيه.  
بـصفته اجلهـاز الـذي      و أنـه، وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة          جملس األمن يؤكد  و”    
ــ ــسؤولية األساســية عــن صــون  ضطلع ي ــسبامل ــدوليني، ال ال ــزم مواصــلة  م واألمــن ال  يعت

االهتمــام جبميــع مراحــل الــصراع، مبــا فيهــا مــا يتعلــق بــدعم الوســاطة، ويعــرب عــن     
استعداده الستكشاف املزيد من الـسبل والوسـائل لتعزيـز التـرويج للوسـاطة باعتبارهـا             

  .فوسيلة هامة لتسوية املنازعات سلميا، قدر اإلمكان قبل أن تتطور إىل نزاع عني
املمكنـة  راحـل   امليف أبكـر    ، علـى أن تبـدأ       ويقر جملس األمن بأمهيـة الوسـاطة      ”    

ضـرورة  يشدد على   و ،املوقعةالسالم  تنفيذ اتفاقات    كذلك يف مراحل  ولرتاعات،  من ا 
 مـن   ،وتـساهم يف بنـاء الـسالم       األسباب اجلذرية للرتاعات     تعاجلعمليات وساطة   إقامة  
 .متهكفالة استداأجل 

ــشدد جملــ ”     ــسؤولية   وي ــى أن امل ــن عل ــسية عــن ا س األم ــسلمية  الرئي ــسوية ال لت
 تقــع علــى عــاتق أطــراف الــرتاع، وأن حتقيــق الــسالم واســتدامته ال ميكــن   للمنازعــات

 والتزامهــا احلقيقــي مــشاركة كاملــةبلوغهمــا إال عــن طريــق مــشاركة تلــك األطــراف 
ا الصدد علـى أمهيـة      يؤكد اجمللس يف هذ   و. الرتاع، مبا يف ذلك أسبابه األساسية     بتسوية  

  .بناء القدرات الوطنية واحمللية يف جمال الوساطة



S/PRST/2009/8

 

2 09-30902 
 

لألمـم  جملس األمن على أمهية اإلجراءات اليت يتخـذها األمـني العـام             شدد  وي”    
ويرحـــب بـــاجلهود ازعـــات، نالتـــسوية الـــسلمية للميف يف تعزيـــز الوســـاطة واملتحـــدة 

 عـــن طريـــق وحـــدة دعـــم املتواصـــلة الـــيت تبـــذهلا إدارة الـــشؤون الـــسياسية، وخاصـــة
دعــم أن جهــود يؤكــد  و.الوســاطة، مــن أجــل االســتجابة لألزمــات الناشــئة والقائمــة 

  .لمية املتسارعة الوتريةعمليات السالمتطلبات تليب أن نبغي الوساطة ي
الدول األعـضاء، واملنظمـات اإلقليميـة    مسامهة ويشري جملس األمن إىل أمهية      ”    

 يف التـــسوية الـــسلمية ،واجلهـــات املعنيـــة األخـــرى، ودون اإلقليميـــة، واجملتمـــع املـــدين
جهـود  مـن   ودون اإلقليميـة    ا تبذلـه املنظمـات اإلقليميـة        مباجمللس  ويرحب  . للمنازعات

 يف جمـال الوسـاطة، ويقـدر اجلهـود الـيت يبـذهلا األمـني العـام                  النهوض بدورها سبيل  يف  
  .من أجل مواصلة تقدمي املساعدة هلا يف هذا اخلصوص

لكفالـة  ث جملـس األمـن األمانـة العامـة علـى العمـل مـع مجيـع الـشركاء                    وحي”    
منــاطق يتمتعــون بتــدريب جيــد وبــاخلربة وينتمــون إىل   تــوفر خــرباء يف جمــال الوســاطة

لكـي ُيكفَـل جلهـود الوسـاطة أفـضل الـدعم             علـى مجيـع املـستويات،      جغرافية متنوعـة،  
أن علــى يف جمــال الوســاطة توقيتــا ونوعيــة، وحيــث اجلهــات الــيت يتــوفر لــديها خــرباء    

 .تتعاون مع األمانة العامة يف هذا املسعى

إىل األمني العام أن يعمل مع الـدول األعـضاء،          كذلك  يطلب جملس األمن    و”    
بأســلوب منــسق واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، والــشركاء املعنــيني اآلخــرين،  

 .عند التعاون يف عملية للوساطةذي طابع تكاملي متبادل 

ويالحظ جملس األمـن مـع القلـق العـدد املـنخفض للغايـة مـن النـساء الالئـي                    ”    
لنـساء  ا تعـيني ويشدد على ضرورة كفالة يضطلعن بأدوار رمسية يف عمليات الوساطة،       

رفيعـي املـستوى،    ال وسـطاء مـن ال  يف مستويات صنع القرار، باعتبارهن      بالشكل املالئم   
ــشكيليف و ــة  ةتــ ــطاءأفرقــ ــع ال الوســ ــشيا مــ ــرار متــ  ١٨٢٠ و )٢٠٠٠ (١٣٢٥ ينقــ
ويكرر نداءه إىل األمني العام ورؤساء املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة             . )٢٠٠٨(

  .بأن يتخذوا التدابري املالئمة لتحقيق ذلك الغرض
ويطلــب جملــس األمــن إىل األمــني العــام أن يبقيــه علــى علــم مبــا يتخــذه مــن   ”    

لـسلمية للمنازعـات، وكفالـة اتـساقها مـع          إجراءات لتعزيز ودعم الوسـاطة والتـسوية ا       
 .“اجلهود اجلارية لتعزيز بناء السالم وحفظ السالم

  


