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  صون السالم واألمن  - باء 
  وبناء السالم بعد انتهاء الرتاع

 ٢٠٠٠آذار/مــــارس  ٢٣املقــــرر املــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤١١٩(اجللسة 

، قــدم األمــني العــام إىل   ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ١١يف   
ــدور عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ      ــر املتعلــق ب اجمللــس التقري

ــات  ــالم يف نـــــزع ســـــالح املقـــ ــادة الســـ ــرحيهم وإعـــ لني وتســـ
تطـور مشـاركة   حملة عامة عن وقدم األمني العام  .)١١(إدماجهم

حلفظ السـالم يف نـزع سـالح املقـاتلني      عمليات األمم املتحدة
سـية الـيت   د العناصـر الرئي يدمع حت، وتسرحيهم وإعادة إدماجهم
تسـليط الضـوء علـى السـبل الـيت      و، حتبذ جناح تلـك العمليـات  

الـيت   طـرق واقتراح ال ،يف املاضيعليها م حفظ السال هبا ساعد
ــا ميكـــن  ــود نـــزع الســـالح   هبـ ــدعم جهـ ــدة أن تـ لألمـــم املتحـ

  والتسريح وإعادة اإلدماج بشكل أفضل يف املستقبل.  
إىل  تشــري الســابقة التجــاربوالحــظ األمــني العــام أن   

جنـاح برنـامج نـزع    الذي يسـتند إليـه   األساس  ه ينبغي إرساءأن
 يذيف اتفــاق الســالم الــ دة اإلدمــاج الســالح والتســريح وإعــا 

االعتــراف عنــد االقتضــاء، وينبغــي،  إهنــاء الــرتاع.ص علــى يــن
قـوق  حب أن يعتـد ينبغـي  واعـات املسـلحة   رتدور األطفـال يف ال ب

بنـاء  و صـنع السـالم  عمليات يف  صرحيةأولوية  على أهنال الطف
خطـط  أو يف السالم وتسوية الرتاعات، سواء يف اتفاق السالم 

 الح والتسريح وإعادة اإلدمـاج. وأعلـن األمـني العـام    نزع الس
، كلمــا كــان ذلــك   عمليــات حفــظ الســالم يف املســتقبل   أن 

ــدريب مناســب     ، مناســبا ــى ت ــاملني حاصــلني عل يف ستضــم ع
اإلنســـاين الـــدويل وحقـــوق اإلنســـان وقـــانون  القـــانون جمـــال 

__________ 

  )١١(  S/2000/101    متوز/يوليـه   ٨، املقدم عمال بالبيـان الرئاسـي املـؤرخ
١٩٩٩ )S/PRST/1999/21 .( 

األحكام املتعلقـة بالطفـل واملسـاواة بـني     الالجئني، مبا يف ذلك 
  .  اجلنسني
والحظ أن عملية نزع السـالح قـد تتطلـب احلصـول       

 شـدد . واملهارات التقنية واملعرفـة املؤسسـية  قدر كبري من على 
ي يشــكله تــدفق األســلحة عــرب  طــر الــذاخلعلــى  األمــني العــام

شـكل  برتع السـالح  بـ القيـام   أريـد أشـار إىل أنـه إذا   و، احلدود
ــال ــن  ف، فع ــد يكــون م ــرض حظــر    ق ــي الضــروري ف ــى حمل عل
أن ف. ويف هذا الصـدد، ينبغـي   سلحة وجزاءات حمددة اهلداأل

عمليــات حفــظ الســالم القــدرة علــى رصــد حركــة       ل تكــون
اجملتمـع   بينمـا يركـز  على الصعيد اإلقليمي،  تهاومراقب األسلحة

  الدويل على البعد االقتصادي لتدفقات األسلحة.
وفيما يتعلق بالتسريح، كشف االستعراض عـن أمهيـة     

ظ السالم بدور سياسي قوي وإتاحـة املـوارد   متتع عمليات حف
. يف بعـض األحيـان   الكافية هلا، مبا يف ذلك القدرة على الردع

تــوفري  اعــالوة علــى ذلــك، أضــاف أنــه كــان مــن املفيــد أحيانــ 
التمويــل الــالزم ضــمن امليزانيــة املقــررة لعمليــة حفــظ الســالم    
للسماح ببدء عملية نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج.   
ورأى أن اجمللــس قــد يرغــب يف اعتبــار عمليــات التســريح، أو  
املراحــل املبدئيــة منــها علــى األقــل، جــزءا ال يتجــزأ مــن واليــة  
عمليــات حفــظ الســالم، وذلــك عنــدما تــؤدي هــذه العناصــر   

ــالم،    ــة السـ ــا يف كفالـ ــن    دورا حامسـ ــا مـ ــىن دعمهـ ــىت يتسـ حـ
  االشتراكات املقررة للعملية.  

اج، أشـار األمـني العـام إىل    وفيما يتعلـق بإعـادة اإلدمـ     
أنه بينما قد تقـدم عمليـة حفـظ السـالم مسـامهات مباشـرة يف       

-إطــار سياســي واجتمــاعي يئــةإعــادة اإلدمــاج وتســاعد يف هت
اقتصــادي مناســب، فــإن مــن الضــروري بــذل جهــود إضــافية   

إمكانية حصول األمـم املتحـدة علـى املهـارات واملـوارد      لتعزيز 
وة علـى ذلـك، فـإن ميكـن أيضـا      املطلوبة يف هـذا الصـدد. عـال   

تعزيــز قــدرة عمليــات حفــظ الســالم علــى دفــع عمليــة إعــادة   
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اإلدماج قدما عن طريق تعزيز التنسيق املؤسسي داخل اجملتمع 
  الدويل.

عمليـة نـزع   النـهائي ل نجـاح  الوالحظ األمني العـام أن    
السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج قـد يقتضـي االسـتمرار يف      

ــد   ــود بع ــذل اجله ــن انســحاب    ب ــة م ــرة طويل ــة حفــظ  فت عملي
السالم املتعددة التخصصات. وقد يساعد نشر بعثـة للمتابعـة،   
ــة      ــرطة أو بعثـ ــا الشـ ــالم حمورهـ ــظ السـ ــة حلفـ ــكل عمليـ يف شـ
ــتمكني مــن       ــيت حتققــت وال ــى دعــم اإلجنــازات ال سياســية، عل
إحراز مزيد من التقدم. وذكّر األمني العـام بـأن دور عمليـات    

السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج بعـد     حفظ السالم يف نزع
انتهاء الرتاع يستمد جذوره من عملية حبث أوسـع نطاقـا عـن    
السـالم والتنميــة ويصـب فيهــا، وأشـار إىل أن الــدور الرئيســي    
للمجتمـــع الـــدويل يف هـــذه العمليـــة يتمثـــل يف تـــوفري الـــدعم   

عمليــة للســالم الشــامل لالواضــح واملســتمر واملتســم باإلصــرار 
  ملساعدة طويلة األجل للتنمية.وتقدمي ا
آذار/مــــارس  ٢٣، املعقــــودة يف ٤١١٨ويف اجللســــة   
ــالف   ٢٠٠٠ ــر السـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ، أدرج اجمللـــس يف جـ
. وقدم األمني العام إحاطة إعالميـة للمجلـس وأدىل   )١١(الذكر

وممثلـــو إندونيســـيا والبحـــرين  ء اجمللـــسمجيـــع أعضـــاببيانـــات 
) واجلزائـر وجنـوب   )١٢(اد األورويبوالربتغال (بالنيابة عن االحت

ــتاريكا    ــا وكوســ ــاال وكرواتيــ ــنغافورة وغواتيمــ ــا وســ  أفريقيــ
  .وكولومبيا ومصر ومنغوليا والنرويح ونيوزيلندا واليابان

أنه على وأكد األمني العام يف إحاطته اإلعالمية   
الرغم من أن املسؤولية األساسية عن إعادة اإلدماج تقع 

إن عمليات حفظ السالم ميكن خارج نطاق حفظ السالم، ف
أن تؤدي دورا رئيسيا يف هذا العنصر من إعادة التعمري فيما 

__________ 

واجلمهوريـة التشـيكية    أعربت إستونيا وأيسلندا وبلغاريا وبولنـدا   )١٢(  
وتركيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقـربص والتفيـا وليتوانيـا    

 عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

وذلك بضمان أن تنظر مجيع الفصائل إىل العملية  بعد الرتاع،
 السياسية باعتبارها توفر بديال عادال ومشروعا عن العنف.

وأضاف أنه يرى، لكي تنجح عمليات حفظ السالم يف نزع 
وإعادة اإلدماج، أهنا حتتاج إىل توسيع  السالح والتسريح

تعزيز لى سبيل املثال، يلزم عفنطاق األدوات املتاحة هلا. 
على احتياجات اجلنود األطفال، وأن يأخذ اجمللس تركيز ال

بنهج أكثر مرونة يف استخدام األنصبة املقررة من التمويل 
للعناصر احلامسة من نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، 

حىت يف أثناء  كي ميكن لتلك العملية أن متضي قدما لألمامل
حشد التمويل من خالل مصادر طوعية. كما يلزم حتسني 
القدرة على معرفة أماكن وجود اخلرباء واملدربني املتمرسني 
يف جمال نزع السالح بغرض اخلدمة يف عمليات حفظ 

يح السالم يف امليدان. واختتم بأن عملية نزع السالح والتسر
وإعادة اإلدماج ليست سوى جزء واحد من النهج املتعدد 
األوجه الضروري لنجاح حفظ السالم يف القرن احلادي 

  .)١٣(والعشرين
ن يف بيانــاهتم، يف مجلــة أمــور، عــن  وأعــرب املتكلمــو  
 واشــددو؛ ت الــواردة يف تقريــر األمــني العــامللتوصــيا متأييــده

ــس إىل    ــى حاجــة اجملل ــعل ــن التجــارب  أن ي الســابقة يف تعلم م
أن وحفظ السالم ونزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،    

جســرا مهمــا   هلــذه العمليــة باعتبارهــا  واصــل إيــالء األمهيــة   ي
؛ ية إىل السالم املسـتدام من حالة وقف األعمال العدائلالنتقال 
ــار ــالح إىل أن  واوأشـ ــزع السـ ــل نـ ــادة  و مراحـ ــريح وإعـ التسـ

النجاح العـام   ويتوقف ،كل منها األخرىدعم تاإلدماج أمور 
. وشـددت الوفـود   هامراحلـ مرحلة من على جناح كل  عمليةلل

على ضرورة التنسيق فيما بني مجيع اجلهات الفاعلـة املشـاركة   
ــاج،       ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ــة ن ــذ عملي يف تنفي
ــة.     ــة اإلرادة السياســية لألطــراف مــن أجــل جنــاح العملي وأمهي

__________ 

  )١٣(  S/PV.4118،  ٣-٢الصفحتان. 
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إدمـــاج نـــزع الســـالح  رورةضـــكمـــا اتفـــق املتكلمـــون علـــى 
والتسريح وإعادة اإلدماج يف التخطيط لبعثـات حفـظ السـالم    

اليــة واضــحة  إىل احلاجــة إىل و واواتفاقــات الســالم، وأشــار  
 ضــرورةإىل  هتمــاماملمثلــون االه وّجــولبعثــات حفــظ الســالم. 

وقــف تــدفق و، وارد الكافيــة لعمليــات حفــظ الســالمتــوفري املــ
وتعزيز  ،اعرتاخلفيفة إىل مناطق ال األسلحة الصغرية واألسلحة

ــة عمليــة نــزع  حظــر األســلحة تنفيــذ  الســالح  مــن أجــل فعالي
  والتسريح وإعادة اإلدماج.

علـى ضـرورة ضـمان     ،بوجـه عـام   ،وشدد املتكلمـون   
املوارد الكافيـة. وأكـدت عـدة وفـود ضـرورة إحـداث تـوازن        

امج حتقيقا لفعالية تنفيذ بـر  تربعاتبني االشتراكات املقررة وال
نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، فضـال عـن ضـرورة       
ــات       ــدويل واملؤسسـ ــع الـ ــن اجملتمـ ــدم مـ ــدعم املقـ ــتمرار الـ اسـ

يكـون  والحظ ممثـل فرنسـا أن نقـص املـوارد املاليـة       .)١٤(املالية
خفاق نزع السـالح والتسـريح   إل اسببت كثرية للغاية يف حاال

ربامج ينبغـي  ه أن هـذه الـ  اعتقـاد وإعادة اإلدماج، وأعرب عـن  
ــتخدام    ــتمكن، علـــى األقـــل يف املراحـــل األوىل، مـــن اسـ أن تـ

أن  ىميزانيــات عمليــات حفــظ الســالم. ويف هــذا الصــدد، رأ
بشأن األموال األساسية للمشـاريع ذات  مبادرات األمني العام 

التأثري السريع ضمن امليزانيات املقررة لعمليـات حفـظ السـالم    
ــل اجل )١٥(جــديرة بالتشــجيع  ــالء   . وأكــد ممث ــي إي ــه ينبغ ــر أن زائ

اهتمام أكرب إلعادة اإلدمـاج ومتويلـها يف املسـتقبل مـن خـالل      
مــوارد بعثــات األمــم املتحــدة ولــيس علــى أســاس املســامهات    
الطوعيـــة، الـــيت ال ميكـــن التنبـــؤ هبـــا وكـــثريا مـــا تقصـــر عـــن   

  .)١٦(احتياحات العمليات

__________ 

(الواليـــات  ٨(الصـــني)؛ والصـــفحة  ٤) املرجـــع نفســـه، الصـــفحة ١٤(
  (جامايكا). ١٥(ماليزيا)؛ والصفحة  ١٢املتحدة)؛ والصفحة 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

ــدة و   ــات املتحــ ــل الواليــ ــادة   أن رأي ممثــ ــال إعــ أعمــ
ــاج  ــختاإلدم ــة     تل ــظ الســالم التقليدي ــن أنشــطة حف ــف ع رتع ل

تنفيـــذ نـــزع الســـالح    يـــتمالســـالح والتســـريح. ويف حـــني   
ك بــــني الوكــــاالت اشــــترباالوالتســــريح يف بعــــض األحيــــان 

يف كـثري  ويشكل قع ضمن اختصاص اجمللس، فإنه ياإلنسانية، 
ــان   ــات حفــظ الســالم.   جــزءا مــن األحي ــا إعــادة  مــن عملي أم

بناء السالم أو التنمية بعـد  أنشطة من عترب تيجب أن فدماج اإل
  .)١٧(اعرتانتهاء ال
ــاول و   ــود     تن ــألة اجلن ــتكلمني أيضــا مس ــن امل ــد م العدي

األطفال السابقني واألطفال املتأثرين بـاحلروب يف سـياق نـزع    
الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. وأعربــت بعــض الوفــود  

دراج مستشاري محايـة األطفـال يف بـرامج نـزع     إلعن التقدير 
األمم املتحـدة   يتبعثالتابعة لالسالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

عـدد   وجـه . و)١٨(يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وسـرياليون   
ــن املـــتكلمني اال  حتياجـــات املماثلـــة للنســـاء   االإىل  هتمـــاممـ

يف للخطـر  املقاتالت السـابقات الـاليت يتعرضـن بصـفة خاصـة      
 عـن اعتقـادهم  لني ممـث  ةعـد وأعـرب  . )١٩(اعرتمرحلة ما بعد الـ 

إلقـاء   نقـررو يأن االلتزام بضمان أمن املقاتلني السابقني الذين 
جـــزءا ال يتجـــزأ مــن بـــرامج نـــزع   ثــل ينبغـــي أن مي تهمأســلح 

  .)٢٠(السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

ــفحة    )١٨(   ــه، الصـــــ ــع نفســـــ ــفحة  ١٠املرجـــــ  ٢١(ناميبيا)؛والصـــــ
 S/PV.4118 (Resumption(اليابــان)؛  ٣٤(أوكرانيا)؛والصـفحة  

 (سنغافورة). ١٢، الصفحة (1

  )١٩(  S/PV.4118،  ال ٨الصـــفحة)  ــفحة  ١٠واليـــات املتحـــدة)؛ والصـ
(جنــوب  ٢٨(بــنغالديش)؛ والصــفحة  ٢٢(ناميبيــا)؛ والصــفحة 

 أفريقيا).

  )٢٠(  S/PV.4118،  جنــوب  ٢٨(بنغالديش)؛والصــفحة  ٢٢الصــفحة)
 S/PV.4118 (Resumption(النــرويج)؛  ٣٢أفريقيــا)؛ والصــفحة 

 (البحرين). ٧، الصفحة (1
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وأكد ممثال ماليزيـا وكرواتيـا أنـه ينبغـي إعـادة إدمـاج         
نـــهم عـــن مجيـــع املقـــاتلني الســـابقني، فيمـــا عـــدا املســـؤولني م

  .)٢١(ارتكاب جرائم حرب
ــد نُ     ــن حتديـ ــدا مـ ــل نيوزيلنـ ــذر ممثـ ــوحـ ــيلية ُهـ ج تفصـ

ميكــن لسياســات نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج      
 مــاثلتني متنيد حـالت ووجــلعـدم  يــع احلـاالت،  مجعلـى   تطبيقهـا 

لبناء السالم بعد انتهاء الرتاع. ورغم ذلك، فإنه بـالرجوع إىل  
ــده يف تيمــور الشــر   ــة بل ــد  جترب قية، أشــار إىل أن التوقيــت اجلي

اليت ميكن تطبيقها بصـفة  لالستجابة ميثل أحد املبادئ الرئيسية 
بـأن   أفـاد لك الرأي ممثل كنـدا، الـذي   . وشاركه يف ذ)٢٢(عامة

سرعة وحجـم العمـل الـذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة حلفـظ         
السالم يضفيان مصداقية على جهود املنظمة وعلـى املبـادرات   

ــة،  ــرتع الســالح والتســريح     الوطني ــه إلدراج عنصــر جمــٍد ل وأن
ة عمليـات حفـظ السـالم، يـتعني علـى      يوإعادة اإلدماح يف وال

اجمللــس أن يبــدي إرادة حقيقيــة يف بنــاء القــدرة علــى النشــر       
  .)٢٣(السريع واملالئم

وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ بــرامج نــزع الســالح والتســريح        
ليـا ضـرورة احتـرام    وإعادة اإلدمـاج، أبـرز ممـثال اجلزائـر ومنغو    

مبـــادئ االســـتقالل السياســـي والســـيادة والســـالمة اإلقليميـــة  
ــاق      ــدد يف امليثـ ــو احملـ ــى النحـ ــة، علـ ــدول املعنيـ ــع الـ . )٢٤(جلميـ

عــدد مــن الوفــود أيضــا االهتمــام إىل الــدور الــذي     اســترعىو

__________ 

  )٢١(  S/PV.4118، الصــفحة (ماليزيــا)؛ S/PV.4118 (Resumption 1)، 
 (كرواتيا). ٦الصفحة 

  )٢٢(  S/PV.4118 (Resumption 1)،  ٢الصفحة. 

  )٢٣(  S/PV.4118،  ١٩الصفحة. 

 S/PV.4118 (Resumption(اجلزائر)؛  ٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

 (منغوليا). ٤والصفحة  ،(1

تؤديــه اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف      
  .)٢٥(ادة اإلدماجعمليات نزع السالح والتسريح وإع

آذار/مــــارس  ٢٣، املعقــــودة يف ٤١١٩ويف اجللســــة   
، اليت أدرج فيها اجمللس ثانيـةً يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٠

، أدىل الــرئيس (بــنغالديش)  )٢٦(األمــني العــام املــذكور أعــاله   
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:وبه ، )٢٧(ببيان باسم اجمللس

قاتلني السـابقني وتسـرحيهم   كد على أن عملية نزع سالح املأ  
  ؛وإعادة إدماجهم متثل خطوات تدعم الواحدة منها األخرى

شدد على أن االلتزام السياسي لألطـراف املشـتركة يف عمليـة      
وإعـادة   تسـريح السـالح و الالسالم هو شرط مسبق لنجاح بـرامج نـزع   

  ؛دماجاإل
كد من جديد أن نزع سـالح املقـاتلني وتسـرحيهم ينبغـي أن     أ  

يف بيئة آمنة ومأمونة مما سيبعث لدى املقاتلني السابقني الثقة إللقـاء   يتم
  ؛سالحهم

كــد بصــفة خاصــة علــى أمهيــة نــزع ســالح اجلنــود األطفــال   أ  
فضال عن مراعـاة املشـاكل الـيت يواجههـا      ،وتسرحيهم وإعادة إدماجهم

  ؛األطفال املتضررون من احلرب يف مناطق البعثات
اليت ترمي إىل جعل مجيـع عمليـات    رحب مببادرة األمني العام  

حفظ السالم تضـم مـوظفني تلقـوا التـدريب املناسـب يف جمـال القـانون        
اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجـئني، مبـا يف ذلـك    

  ؛األحكام املتصلة باألطفال ومسائل اجلنسني
ــابقني        ــاتلني السـ ــالح املقـ ــزع سـ ــرامج نـ ــل بـ ــأن متويـ ــلم بـ سـ

عـادة إدمــاجهم علـى النحـو الكــايف ويف املواعيـد احملــددة،     وتسـرحيهم وإ 
  .عامل حاسم يف تنفيذ أي عملية من عمليات السالم بنجاح

__________ 

  )٢٥(  S/PV.4118 ٢٧(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحة  ٥، الصــــفحة 
(البحـرين)؛   ٧الصـفحة   ،S/PV.4118 (Resumption 1)جلزائر)؛ (ا

 (مصر). ١٦والصفحة 

  )٢٦(  S/2000/101. 

  )٢٧(  S/PRST/2000/10. 


