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 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل   ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٣رســالة مؤرخــة   
 الدائم لبوركينا فاسو لدى األمم املتحدة

  
أتشرف بأن أحيل إلـيكم طيـه ورقـة مفـاهيم أعـدت ألجـل املناقـشة الـيت يزمـع جملـس                        

ــا يف   ــن إجراءه ــول٢٣األم ــسوية الرتاعــات  ’’ يف موضــوع ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل ‘‘ الوســاطة وت
 ).انظر املرفق(

 .وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها من وثائق جملس األمن 
 كافاندوميشال ) توقيع(

 السفري واملمثل الدائم
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وجهــة إىل األمــني العــام مــن امل ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٣مرفــق الرســالة املؤرخــة   
 املمثل الدائم لبوركينا فاسو لدى األمم املتحدة

 
 “النـــزاعاتالوســاطة وتــسوية  ”: اع الرفيــع املــستوى بــشأن موضــوع   مــاالجت  

 )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣نيويورك، (
 

 ورقة مفاهيم  
، أن ٢٠٠٨سـبتمرب   /تود بوركينا فاسو، يف إطار رئاستها جمللس األمن يف شـهر أيلـول             

وسـاطة يف   تدعو أعضاء اجمللس واجملتمـع الـدويل عامـة إىل إجـراء تبـادل لـآلراء بـشأن إسـهام ال                    
 .حفظ السلم واألمن يف العامل وسبل ووسائل تعزيز هذا اإلسهام

وما فتئت تسوية الرتاعات بالطرق السلمية تـشكل أحـد الـشواغل الرئيـسية للمجتمـع                 
 .الدويل

، ١٩٠٧لعـام   تـسوية املنازعـات بالوسـائل الـسلمية          الهـاي ل   اتفاقيـة وقد مثل كل مـن       
 مراحـل هامـة وإسـهامات كـبرية يف          ١٩٢٨ لعام   رياند ب -ميثاق كيلوغ   وعهد عصبة األمم، و   

 .جهود التدوين يف هذا امليدان
ــرة    ــادة  ٣وتكــرس الفق ــن امل ــسلمية      ٢ م ــسوية ال ــدأ الت ــم املتحــدة مب ــاق األم ــن ميث  م

للرتاعات الدولية اليت تشكل الوساطة أحد طرقها، من مجلة طائفة عريـضة مـن الطـرق احملـددة               
 . من امليثاق٣٣يف املادة 
بقيـادة جهـات فاعلـة      مع مرور الزمن، أضحت الوساطة، بفعل تـواتر اللجـوء إليهـا،             و 

ــات  ــة، جــد ذات خلفي ــسوية الرتاعــات املعاصــرة     متنوع ــة لت . إحــدى الطــرق األساســية البديل
وأســهمت هنايــة احلــرب البــاردة وبــوادر ظــاهرة العوملــة الــيت طبعهــا الــسعي إىل بلــوغ حلــول     

 . تكريس هذا الواقعتوفيقية بناءة إسهاما كبريا يف
وجملس األمن، بصفته اهليئة الرئيسية التابعة لألمم املتحدة املكلفة حبفظ الـسلم واألمـن       

الدوليني، معـين يف املقـام األول هبـذه التطـورات، شـأنه يف ذلـك شـأن اجلمعيـة العامـة واألمـني                        
ني يف منـع نـشوب     العام الذي يسهم بواسطة املبعوثني اخلاصني واملمثلني اخلاصـني أو الشخـصي           

وبفـضل اخلـربة الـيت اكتـسبتها األمـم        . الرتاعات أو يف إمخاد بؤر التوترات يف شـىت أحنـاء العـامل            
ــورت امل       ــرن، بل ــصف ق ــن ن ــر م ــدى أكث ــى م ــات ذات    املتحــدة عل ــة ووضــعت آلي ــة رؤي نظم

وتـــشكل خطـــة .  طريـــق الوســـاطةنوعـــا مـــا يف جمـــال منـــع الرتاعـــات وتـــسويتها عـــن كفـــاءة
ــسالم ــافتها ،)١٩٩٢( الـ ــات يف    )١٩٩٨( وإضـ ــباب الرتاعـ ــن أسـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ، وتقريـ
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أطـرا هامـة للعمـل وإلضـفاء الطـابع املؤسـسي            ) ٢٠٠٠(، وتقرير اإلبراهيمي    )١٩٩٨( أفريقيا
 .على مهام املنظمة يف هذا اجملال اليت تولتها إدارة الشؤون السياسية بشكل أساسي

إلقليمـي مبـادرات وآليـات ومؤسـسات     وتوجد أيضا على الصعيدين دون اإلقليمـي وا       
تنظم عمل املنظمات والدول يف جمـال الوسـاطة والطـرق األخـرى لتـسوية الرتاعـات بالوسـائل                   

وميكن أن تلقى الوساطة حظوظا أوفـر للنجـاح علـى الـصعيدين املـذكورين ألسـباب                . السلمية
يف نفـــس احلقـــائق اجلغرافيـــة والتارخييـــة  منـــها بالتأكيـــد اشـــتراك األطـــراف املعنيـــة والوســـيط  
 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدميغرافية وغريها

ولــذلك فــسعيا إىل حتقيــق املزيــد مــن الفعاليــة، جيــب أن حتظــى العمليــة احملليــة مبــساندة  
 .اجملتمع الدويل، وخاصة األمم املتحدة، عن طريق تقدمي الدعم املايل واللوجسيت

عايش إىل جانب هـذه األطـر املـشتركة بـني الـدول هياكـل عديـدة مـن غـري                     وأخريا، تت  
 .الدول تعرض خربهتا يف جمال الوساطة وتسوية الرتاعات بشكل عام

ــل        ــات واهلياكـ ــة واآلليـ ــات الفاعلـ ــن اجلهـ ــوافر مـ ــدد الـ ــذا العـ ــشكل هـ ــن أن يـ وميكـ
ومـن شـأنه علـى      . هـا واإلجراءات مصدرا هائال إلثـراء النـهج املتبـع يف عمليـة الوسـاطة وإجرائ              

عكــس ذلــك أن يــشكل، يف غيــاب التنــسيق مــثال أو ألســباب أخــرى، مــصدر تعقيــد جلهــود    
 .الوساطة، بل وعرقلتها

وفــضال عــن اهلــدف العــام املتمثــل يف النــهوض بالوســاطة باعتبارهــا طريقــة مــن طــرق    
 :ة التاليةتسوية الرتاعات، يروم االجتماع الرفيع املستوى حتقيق األهداف األساسية احملدد

تقييم عمل األمم املتحدة وآلياهتا يف ميدان الوساطة؛ وخاصة، استعراض تنفيـذ القـرار               - 
دور جملـس األمـن      بـشأن فعاليـة      ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٤املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٦٢٥

، وتنفيذ قرارات وإعالنـات اجمللـس ذات        يف منع نشوب النـزاعات، ال سيما يف أفريقيا       
 .الصلة

بل الكفيلة بإضـفاء املزيـد مـن الفعاليـة علـى عمـل األمـم املتحـدة يف ميـدان                     دراسة الس  - 
 .اجلوانب التنفيذية واملؤسسية: الوساطة

ــل     -  ــهامها يف حـ ــة وإسـ ــة القائمـ ــة واإلقليميـ ــاطة دون اإلقليميـ ــيم أداء آليـــات الوسـ تقيـ
 .الرتاعات، وتقدمي اقتراحات لتعزيز فعاليتها

ــائل الكفي  -  ــسبل والوسـ ــاستكـــشاف الـ ــة بتحقيـ ــاطة  لـ ــال الوسـ ــسيق أفـــضل ألعمـ ق تنـ
 ...).تعيني وسطاء مشتركني  أي(
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الشخـصيات واجملتمـع املـدين واملراكـز        (إتاحة منرب لتبادل اخلـربات يف ميـدان الوسـاطة            - 
، وعلى اخلصوص فيما يتعلق بأثر العوامل االجتماعية الثقافيـة،          )املتخصصة وغري ذلك  
 .وامللكية، وغري ذلك

 
 :ركز املناقشات، وفقا ملا سبق، على ما يليوميكن أن ت 

ــدان       -  دور األمــم املتحــدة، وخاصــة دور كــل مــن جملــس األمــن واألمــني العــام، يف مي
 .الوساطة، وسبل تعزيزمها

 .إسهام املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية - 

ون دعم مبادرات الوسـاطة الـيت تـضطلع هبـا الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة ود                 - 
 ).املساندة الدولية(اإلقليمية 

 .دور املرأة واجملتمع املدين يف عملية الوساطة - 
 


