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يف  ا معـــاينبغـــي أن ينظـــر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعيو
ــة للتحــديات املرتبطــة     ــر فعالي وســائل للتصــدي علــى حنــو أكث

  .)٧٨(بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
وأبرز عدد قليل من املمثلني ضرورة أن يقـدم برنـامج     

األمــم املتحــدة املشــترك وإدارة عمليــات حفــظ الســالم تقريــرا 
ــيم بشــأن تنفيــذ القــرار  مشــتركا للتق )، وأن ٢٠٠٠( ١٣٠٨ي

. وأكـد ممثـل اململكـة    )٧٩(٢٠٠٤يتاح هذا التقرير حبلـول عـام   
املتحــدة أيضــا أنــه ينبغــي للمجلــس االســتفادة مــن خــربات        
برنامج األمم املتحدة املشترك واإلدارة وغريمها إلتاحـة قاعـدة   
مــن األدلــة الواضــحة للصــالت بــني الســالم واألمــن وفــريوس   

بشــأن مــا ملناعــة البشــرية/اإليدز، مشــفوعة مبقترحــات  نقــص ا
؛ وأن يطلـب اجمللـس إىل األمـني العـام أن جيمـع      جيب القيام بـه 

بـــني اجلـــانبني يف تقيـــيم هنـــائي لينظـــر فيـــه اجمللـــس يف عـــام        
٨٠(٢٠٠٥(.  

وحث ممثل املكسيك الـدول األعضـاء علـى مسـاعدة       
حفـظ   لعمليـات  اقواهتـ مـن  البلدان النامية الـيت تقـدم وحـدات    

املشــــورة  تاحــــةالســــالم ألهنــــا ال متلــــك املــــوارد الالزمــــة إل 
. وأكـد ممثـل أملانيـا أن مرافـق     )٨١(فحوص الطوعية والسـرية وال

ــات حفــظ       ــع عملي الفحــص ينبغــي أن تشــكل جــزءا مــن مجي
. ووجــه ممثــل شــيلي االهتمــام إىل ضــرورة األخــذ   )٨٢(الســالم

ــة مــن فــريوس نقــص املناعــ      ــق بالوقاي ــهج منســق فيمــا يتعل ة بن

__________ 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ١٣-١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٩(  
 .٣٢(شيلي)؛ والصفحة (الكامريون)  ١٧

 .١٣ لصفحةاملرجع نفسه، ا  )٨٠(  

 .٢٨ املرجع نفسه، الصفحة  )٨١(  

 .٢١ املرجع نفسه، الصفحة  )٨٢(  

ألمــم املتحـــدة مؤسســـات  اعنـــدما حتــل حمـــل  البشــرية/اإليدز  
  .)٨٣(إقليمية يف القيام بعمليات حلفظ السالم

  
يف  كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال  - هاء 

ال سيما يف  ،م واألمن الدولينيصون السل
  أفريقيا

 ٢٠٠٠أيلول/ســــبتمرب  ٧املقــــرر املــــؤرخ   
 ١٣١٨): القــــــــــرار ٤١٩٤(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٠(  
، املعقودة على مسـتوى رؤسـاء   )٨٤(٤١٩٤اجللسة  يف  

، قـدم األمـني   ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٧الدول واحلكومات، يف 
العــام إحاطــة إعالميــة للمجلــس. وأدىل مجيــع أعضــاء اجمللــس   

  .)٨٥(ببيانات
وأكـــــد رئـــــيس اجمللـــــس (مـــــايل)، يف مالحظاتـــــه       

ا هـ جتديـدا اللتزام االستهاللية، أنه جيب على الـدول األعضـاء،   
ا الصـــارم بـــإحراز تقـــدم هـــادئ وأهـــداف امليثـــاق، والتزاممببـــ

أن نـــزود األمـــم ، حقيقـــي يف جمـــال الســـلم واألمـــن الـــدوليني
    .)٨٦(تحقيق السالمالضرورية لوسائل الاملتحدة ب

__________ 

 .١٧ املرجع نفسه، الصفحة  )٨٣(  

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٨٤(  
هذه اجللسة، انظر الفصل األول، اجلزء األول، الفرع باء، احلالة 

رتبطة باجللسات؛ والفصل ، فيما يتعلق بالتطورات اإلجرائية امل٢
الثاين عشر، اجلزء الثالث، الفرع ألف، فيمـا يتعلـق باالعتبـارات    

 العامة ألحكام الفصل الثامن من امليثاق.

ــونس والصــني      )٨٥(   ــا وت ــتني وأوكراني كــان االحتــاد الروســي واألرجن
والواليات املتحدة ممثلة برئيس كل منـها؛   وفرنسا ومايل وناميبيا

وجامايكـا وكنـدا واململكـة املتحـدة وهولنـدا       وكانت بنغالديش
ممثلـــة بـــرئيس وزراء كـــل منـــها؛ وكانـــت ماليزيـــا ممثلـــة بـــوزير  

 خارجيتها.

  )٨٦(  S/PV.4194،  ٣-٢الصفحتان. 
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والحـــظ األمـــني العـــام، مشـــريا إىل مـــا اعتـــربه أزمـــة    
العمــل الســريع واملوحــد  مصــداقية يواجههــا اجمللــس، ضــرورة  

، ال سـيما يف أفريقيـا،   ع واسـتعادة السـالم  رتالوالفعال لوقف ا
اليت يعاين فيها املاليني من ويالت احلـرب. وشـدد علـى أمهيـة     

ــائي قبــل أن تصــل األزمــ   ال ــاإلرادة للعمــل الوق إىل  اتتحلــى ب
إرادة يكـون التحلـي بـ   وأكد علـى ضـرورة أن    نقطة الالعودة.

ســـواء يف حالـــة اجلـــزاءات أو نشـــر عمليـــات حلفـــظ  ،لعمـــلا
القــدرة ب م أو التــدخل املســلح كمــالذ أخــري، مصــحوبا  الســال

ــة وحــزم    ــى العمــل، والعمــل بفعالي ــذ   عل ــه بتنفي . وأكــد التزام
الفريــق املعــين بعمليــات األمــم    التغــيريات املقترحــة يف تقريــر   

(تقريـــر  ٢٠٠٠آب/أغســـطس  ٢١املـــؤرخ  املتحـــدة للســـالم
وحث أعضاء اجمللس وأعضاء األمـم املتحـدة    ،)٨٧(اإلبراهيمي)

  .)٨٨(وجه عام على أن حيذوا حذوهب
ردد أعضاء اجمللس بوجه عام مـا أعـرب عنـه األمـني     و  

مبـــا يف ذلـــك يف الســـنوات األخـــرية،  اعـــاترتلا أن مـــنالعـــام 
داخليـة  تتجه بشكل متزايد إىل أن تكون يف أفريقيا، الرتاعات 

اع. رتلـ لمعاجلة األسباب اجلذريـة   تهاتتطلب تسويطابعها ويف 
 ينشـدد ماع، رتلس أيضا أمهية منع نشـوب الـ  أعضاء اجمل وأبرز

االســتغالل مــن قبيــل علــى ضــرورة معاجلــة القضــايا األساســية 
غري القانوين للموارد الطبيعية، واالجتار باملخـدرات واألسـلحة   

 ممـثال دعـا  الصغرية، واإلرهاب واألصـولية. ويف هـذا السـياق،    
جمـال   األمني العـام بـدور أكـرب يف   إىل اضطالع فرنسا وهولندا 
  .)٨٩(اعاترتمنع نشوب ال

__________ 

  )٨٧(  S/2000/809       الذي أعـده الفريـق املعـين بعمليـات األمـم املتحـدة ،
للسالم الذي أنشـأه األمـني العـام ورأسـه وزيـر خارجيـة اجلزائـر        

ــدرة     ال ــا لق ــر تقييم ســابق، األخضــر اإلبراهيمــي. وتضــمن التقري
األمم املتحدة على إدارة عمليات السالم بفعالية وقـدم توصـيات   
ــك        ــهوض بتل ــة الن ــا للمنظم ــيت ميكــن هب حمــددة بشــأن الطــرق ال

 القدرة.

  )٨٨(  S/PV.4194،  ٥-٣الصفحات. 

 (هولندا). ٢١(فرنسا)؛ والصفحة  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  

ــدأ       ــة ومب ــاول عــدة مــتكلمني مســألة ســيادة الدول وتن
ــدخل  ــدم التـ ــم     .)٩٠(عـ ــه، رغـ ــتني إىل أنـ ــل األرجنـ ــار ممثـ وأشـ

مالحظته ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل، ينبغي أن تضـاف  
قيمة أخرى مكملة، هي عـدم جـواز الالمبـاالة، الـيت تعـين أن      

رر بالضـمري اجلمـاعي للبشـرية    مرتكيب اجلرائم اليت تلحـق الضـ  
. وعلــى غــرار ذلــك، )٩١(ال جيــوز تــركهم يفلتــون مــن العقــاب

جيــب أال متــر االنتــهاكات للقــانون  الحــظ ممثــل جامايكــا أنــه  
، ورأى اإلنساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسـان دون عقـاب     

تسـمح  أن أن الشواغل املشروعة إزاء السـيادة ال ميكـن   لذلك 
ــّضب ــن قــوى الشــ    غ ــد ممثــل الصــني أن   )٩٢(رالطــرف ع . وأك

االســـتخدام املقصـــود للقـــوة والتـــدخل يف الشـــؤون الداخليـــة 
يثـاق  املال يتناقض مع مقاصـد  للبلدان األخرى باسم اإلنسانية 

وشـدد علـى    فحسب، وإمنا خيلـف أيضـا آثـارا سـلبية خطـرية.     
علـى احتـرام مقاصـد     توقـف ي أن جناح عمليات حفـظ السـالم  

دة، ال سيما املبادئ املتعلقة بـاحترام  ومبادئ ميثاق األمم املتح
ــة للبلــدان     ســيادة الــدول، وعــدم التــدخل يف الشــؤون الداخلي
املتلقية، والسعي إىل حصول على موافقة مسبقة من األطـراف  

وعدم استعمال القــوة فيما عـــدا الـدفاع عـن    ،املعنية، واحلياد
  .)٩٣(النفس

ت وأعرب كثري من األعضـاء عـن ترحيبـهم بالتوصـيا      
ــة إىل    ــرافهم باحلاجـ ــن اعتـ ــر االبراهيمـــي وعـ ــواردة يف تقريـ الـ
ــذها. كــذلك      مواصــلة النظــر يف تلــك املقترحــات هبــدف تنفي
أعرب أعضاء اجمللـس عـن تأييـدهم للتوصـيات بشـأن ضـرورة       
ــدة      ــوات جي ــة والق ــوارد الكافي ــات الســالم امل ــوافر لعملي أن تت

اليــات النوعيــة واملعــدات املناســبة واألهــداف املتماشــية مــع و  
__________ 

(الصـني)؛   ٩(األرجنـتني)؛ والصـفحة    ٧املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٠(  
 (جامايكا). ٢٠والصفحة 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  
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العمل، وتعزيز الشراكة بني اجمللس واألمانة العامة واملنظمـات  
  واملبادرات اإلقليمية.

ــأثري      ــام إىل تـ ــدة االهتمـ ــه ممثـــل الواليـــات املتحـ ووجـ
األمــراض املعديــة املزعــزع لالســتقرار، وأكــد ضــرورة تعريــف 
األمن بشكل أعـّم. وأضـاف أنـه سـيتعني علـى اجمللـس بشـكل        

ل مـــن قبيـــل فـــريوس نقـــص املناعـــة  متزايـــد أن يعـــاجل مشـــاك
ــه يف أن       ــن أمل ــرب ع ــاخ وأع ــري املن ــرالبشــرية/اإليدز وتغ  ينظ

. )٩٤(القرن احلـادي والعشـرين  متعلقـة بـ  رؤية إىل األمن باجمللس 
ورأى عدد من املمثلني أنه يتعني فهـم األمـن الـدويل يف القـرن     

وأشـار ممثـل    .)٩٥(احلادي والعشرين مـن زاويـة األمـن البشـري    
 ضــمانال يكفــي لأن أمــن الــدول، رغــم ضــرورته،   كنــدا إىل

وذكّـر كـذلك جبهـود وفـده السـابقة       سالمة ورفـاه الشـعوب.  
مـــن أجـــل أن يوســـع اجمللـــس تعريـــف األمـــن حبيـــث يشـــمل   

ــان   ــأمن اإلنسـ ــلة بـ ــدة املتصـ أعـــرب عـــن و ،التحـــديات اجلديـ
ــويل اجمللــس    ــى ضــرورة أن ي ــام    إصــراره عل ــن االهتم ــدا م مزي

    .)٩٦(يتخذ قراراتهاإلنسان حني  لمبادئ اإلنسانية وحقوقل
مـن   يبيا اجمللس على إيـالء قـدر متسـاو   وحث ممثل نام  

األمهية جلميع مناطق العامل عند االضطالع بالرد السـريع علـى   
ــدوليني. وطلــب أال ي   ــهاكات الســالم واألمــن ال  مــع عامــلتانت

. وشـدد ممثـل ماليزيـا باملثـل     )٩٧(وكأهنا فكرة مستدَركةأفريقيا 
أن يأخــذ اجمللــس بنــهج عــادل، ولــيس انتقائيــا، يف  علــى أمهيــة 

  .)٩٨(التصدي حلاالت الرتاع

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

 ١٨(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة  ٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   ()٩٥  
 (كندا). ١٩والصفحة  (بنغالديش)؛

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٨(  

ودعا عدة متكلمني إىل االستفادة من اجلـزاءات علـى     
حنو أفضل، وأشاروا إىل أن تلك اجلـزاءات عنـد اللجـوء إليهـا     
ينبغـي أن تتناســب مـع اهلــدف منــها وأن توجـه صــوب حتقيــق    

تــأثري علــى الســكان أقصــى قــدر مــن النتــائج بــأدىن قــدر مــن ال 
  .)٩٩(املدنيني

؛ )١٠٠(ووجه الرئيس اهتمـام اجمللـس إىل مشـروع قـرار      
 ١٣١٨بوصـفه القـرار    ومت طرحه للتصويت واعُتِمد باإلمجاع

، الــذي قــرر اجمللــس مبوجبــه أن يعتمــد إعالنــا،   )١٠١()٢٠٠٠(
اضطالع جملـس األمـن بـدور فعـال     أرِفق بالقرار، بشأن كفالة 
  لدوليني، وال سيما يف أفريقيا.يف صون السالم واألمن ا

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ١٣املقـ ــرين الثـ تشـ
 ١٣٢٧): القرار ٤٢٢٠(اجللسة  ٢٠٠٠

)٢٠٠٠(  
تشـــــرين  ١٣، املعقـــــودة يف )١٠٢(٤٢٢٠يف اجللســـــة   

، أدرج اجمللـس يف جـدول أعمالـه رسـالة     ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 

__________ 

(ناميبيـا)؛   ١٣(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٩٩(  
(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ٢٥(أوكرانيـا)؛ والصـفحة    ١٦والصـفحة  

 (مايل). ٢٦

)١٠٠(  S/2000/845. 

فس اجللسة، أصدر اجمللـس بيانـا رئاسـيا خبصـوص احلالـة يف      يف ن  )١٠١(
ــة (  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ). ولالطــالع S/PRST/2000/28مجهوري

مــن هــذا الفصــل   ١٠علــى مزيــد مــن املعلومــات، انظــر الفــرع   
 (احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية).

الـيت دارت يف  لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة      )١٠٢(
، ١٨هذه اجللسة، انظر الفصل السادس، اجلزء السـادس، احلالـة   

فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع جلنــة األركــان العســكرية؛ والفصــل    
العاشــر، اجلــزء الرابــع، فيمــا يتعلــق باملناقشــة الدســتورية املرتبطــة 
بتفسري أو تطبيـق أحكـام الفصـل السـادس مـن امليثـاق؛ والفصـل        

اخلـامس، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق باملناقشـة        احلادي عشر، اجلـزء 
مــن امليثــاق؛ والفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء  ٤٣املرتبطــة باملــادة 

 ٤٦اخلامس، الفرع واو، فيمـا يتعلـق باملناقشـة املتعلقـة باملـادتني      
 .٤٧و
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موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٠تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٠مؤرخة 
 )١٠٣(املعين بتقريـر االبراهيمـي  التابع جمللس األمن العامل فريق ال

وقــد ، حييــل هبــا تقريــر الفريــق العامــل؛  )١٠٤(إىل رئــيس اجمللــس
وضع نتائج مناقشاته يف شكل مشروع قـرار وملحـق يتضـمن    

  عددا من املقررات والتوصيات للمجلس.
ويف تلك اجللسة، أدىل مجيع أعضـاء اجمللـس ببيانـات.      

ه الرئيس (هولندا) االهتمـام إىل تقريـر األمـني    ويف البداية، وج
ــر االبراهيمــي   ــذ تقري ، وإىل نــص مشــروع  )١٠٥(العــام عــن تنفي

، يتضمن مرفقا مطابقا لتقرير الفريق العامـل املـذكور   )١٠٦(قرار
ــرار    ــفه القـ ــرار باإلمجـــاع بوصـ أعـــاله. واعُتِمـــد مشـــروع القـ

  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:ه مبوجب)، و٢٠٠٠( ١٣٢٧
ــق        ــواردة يف مرف ــررات والتوصــيات ال ــى اعتمــاد املق ــق عل واف
قــرر أن يســتعرض بشــكل دوري تنفيــذ األحكــام الــواردة يف   و القــرار؛
  املرفق؛

  قرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي.و  

__________ 

أنشئ الفريق العامل التابع جمللس األمن املعـين بتقريـر االبراهيمـي      )١٠٣(
)S/2000/809(  عمــال بقــرار  ٢٠٠٠األول/أكتــوبر  تشــرين ٣يف

اختذه اجمللس باالضطالع باستعراض شامل للتوصيات الواردة يف 
التقريــر عــن النــهوض بــدور األمــم املتحــدة يف عمليــات الســالم. 
لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الفصل اخلـامس، اجلـزء   
ــة      ــة غــري الرمسي ــة العامل ــق باألفرق األول، الفــرع جــيم، فيمــا يتعل

 واملخصصة.

)١٠٤(  S/2000/1084. 

)١٠٥(  S/2000/1081 ويشمل توصيات يف جماالت تعزيز فعالية صكوك ،
السالم واألمن الرئيسية؛ وإنشاء آليات جديدة لتحسني التكامـل  
على نطـاق املنظومـة؛ وحتسـني قـدرات النشـر السـريع والفعـال؛        
ــات حفــظ الســالم؛      ــر لعملي ــدعم املق ــوال الالزمــة ل ــأمني األم وت

ادة هيكلة إدارة عمليات حفظ السالم؛ وتعزيـز سـائر أجـزاء    وإع
منظومة األمم املتحدة؛ والنـهوض بتكنولوجيـا املعلومـات وإدارة    

 املعارف.

)١٠٦(  S/2000/1085. 

وعقـــب اختـــاذ القـــرار، أعـــرب أعضـــاء اجمللـــس عـــن    
تأييــدهم للعمــل الــذي قــام بــه الفريــق العامــل والحظــوا أن        

ينفذ بـه عـددا    قد اختذ خطوة هامة لألمام باختاذه قرارا اجمللس
مــن التوصــيات الــواردة فيــه. وأعــرب املتكلمــون خاصــة عــن   

يف ضوء الطـابع   مبقتضاها،تأييدهم للتوصيات اليت قرر اجمللس 
أن ميــنح عمليــات املــتغري لعمليــات حفــط الســالم وللرتاعــات، 

ــة وقابليـــ     ــوحا وموثوقيـ ــر وضـ ــات أكثـ ــالم واليـ ــظ السـ ة حفـ
. الئمــة للوفــاء بتلــك الواليــات للتحقيــق فضــال عــن املــوارد امل 

ووجه املتكلمون االهتمـام أيضـا، يف مجلـة أمـور، إىل ضـرورة      
ــى النشــر الســريع، وضــمان        ــم املتحــدة عل ــدرة األم حتســني ق
سالمة أفراد عمليات حفظ السالم والنـهوض بتـدريب قـوات    

اشـيا  أوصى عدد مـن أعضـاء اجمللـس أيضـا، مت    حفظ السالم. و
ــاد     ــي، باعتمــ ــر االبراهيمــ ــواردة يف تقريــ ــيات الــ ــع التوصــ مــ
استراتيجيات أكثر فعالية ملنع نشوب الرتاعات، وأبرزوا أمهيـة  
ــة للرتاعــات وإعــداد اســتراتيجيات    التصــدي لألســباب اجلذري

  حفظ السالم بشكل أفضل.
األرجنتني إىل أن عدم مشاركة الـدول   ةممثل توأشار  

والوســائل، ميكــن أن حيــدث تــأثريا    األكثــر قــدرة يف املــوارد   
مجيـــع  جيعـــلرادعـــا للبلـــدان األخـــرى املســـامهة بقـــوات، ممـــا 

ــادرات  ــةاملب ــوى مــن    ل املوجه ــزام أق ــى الت ــدول لحصــول عل ال
ــاأل ــوارد املتوســـطة جتتـــذب اة دركثـــر قـ ــدان ذات املـ . )١٠٧(لبلـ

وباملثل، الحظ ممثل تونس أن توفري أعـداد كافيـة مـن القـوات     
مســؤولية مجاعيــة تقــع هــو ظ الســالم واملعــدات لعمليــات حفــ

على عاتق مجيع الدول األعضـاء، وال سـيما تلـك الـدول الـيت      
  .)١٠٨(متلك موارد وقدرات أكرب من غريها

ووجــه ممثــل بــنغالديش االهتمــام إىل خطــورة مســألة     
الفجوة املتعلقة بااللتزام وأعرب عـن تأييـده لتوصـيات الفريـق     

__________ 

)١٠٧(  S/PV.4220،  ١٢الصفحة. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(
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إىل أن يتـوافر التـزام    بترك قـرارات اجمللـس علـى هيئـة مشـاريع     
كـل مـن   ألن يعمـل   هتأييـد  أبـدى كمـا  . ثابت بتـوفري القـوات  

يف املائـة مـن القـوات     ٥األعضاء الدائمني على توفري ما نسبته 
ــة مــن عمليــات حلفــظ الســالم   ل الالزمــة وردا  .)١٠٩(كــل عملي

مـا ينطـوي عليـه ذلـك     على ذلك، رفض ممثل اململكـة احملـددة   
ــن أن  ــدائ  م ــع األعضــاء ال ــا   مجي ــون مبســؤولياهتم فيم مني ال يف

ــظ الســال   ــق حبف ــده يف    ميتعل ــار إىل بعــض مســامهات بل ، وأش
  .)١١٠(عمليات حفظ السالم

وأبرز أعضـاء اجمللـس باإلمجـاع أمهيـة النـهوض بنظـام         
املشاورات بني البلدان املسامهة بقوات واألمني العام واجمللس. 

ن وأكد ممثـل بـنغالديش أن تلـك املشـاورات، بغـض النظـر عـ       
ــداخلي املؤقــت للمجلــس، ينبغــي     أال تتخــذ أحكــام النظــام ال

ــوات  شــــكل االجتماعــــات التقل ــامهة بقــ ــدان املســ ــة للبلــ يديــ
شــكل اجتماعــات خاصــة يف غرفــة اجمللــس. بــل ينبغــي أن  وال

تتخــذ شــكال يســمح بتبــادل اآلراء حبريــة بــني أعضــاء اجمللــس   
ــات     ــى اإلحاطـ ــتمل علـ ــوات، وأن تشـ ــامهة بقـ ــدان املسـ والبلـ

    .)١١١(مية املوضوعية الالزمةاإلعال
ويف هــذا الســياق، أعــرب عــدة أعضــاء عــن تأييــدهم    

ــة     ــدم إحاطــات إعالمي ــة أن تق ــة العام  طلــب اجمللــس إىل األمان
ه . ورأى ممثـــل كنـــدا أنـــ)١١٢(يف الشـــؤون العســـكرية منتظمـــة
عنــدما ينظــر يف  ،أن يتلقــى اجمللــس املشــورة العســكرية  ينبغــي

اف ذات الصـلة املباشـرة   مـن األطـر   ،تشكيل قوة حلفـظ سـالم  
وأعـرب ممثـل    .)١١٣(بالبعد العسكري ألي بعثـة حلفـظ السـالم   

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٩(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(

ــه، الصــــــفحة    )١١٢( ــا)؛ والصــــــفحة  ٣املرجــــــع نفســــ  ٨(جامايكــــ
(اململكــة  ١٤(كنــدا)؛ والصــفحة  ١١(بــنغالديش)؛ والصــفحة  

 املتحدة).

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(

بنغالديش عن دعم وفده القوي لإلحاطات اإلعالميـة املتعلقـة   
. ودعـت ممثلـة   )١١٤(باملساعدات اإلنسـانية الـيت تقـدمها األمانـة    

جامايكا، وشاركها يف ذلك ممثل مايل، إىل تعزيـز املشـاورات   
  .)١١٥(مات اإلقليميةوالتعاون مع املنظ

زيــادة تــواتر نشــر  ورغــم ترحيــب ممثــل مــايل مببــادرة    
كوســيلة لتفـــادي   بعثــات لتقصــي احلقــائق يف منــاطق التــوتر     

اعـات  رتتدابري الوقاية مـن ال وقوع األزمات، فإنه حذر من أن 
ينبغــي اختاذهــا وفقــا ملبــدأ عــدم التــدخل يف الشــؤون الداخليــة  

    .)١١٦(للدول
إىل تعمـيم املنظـور اجلنسـاين يف     وفيما يتعلـق باحلاجـة    

عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، رحبـت ممثلـة جامايكـا،    
ة إىل أن املنظــــور اجلنســــاين كــــان غائبــــا مــــن تقريــــر  مشــــري

إىل هذه املسـألة الـيت وردت يف تقريـر     باإلشاراتاالبراهيمي، 
. وأقـر ممثـل ناميبيـا    )١١٨(عن التنفيذ ويف القرار )١١٧(األمني العام

املنظــور اجلنســاين يف عمليــات حفــظ الســالم إقــرارا       إدمــاج
نشــاء وحــدة تعــىن باملســائل   إل وأعــرب عــن ارتياحــه  ،كــامال
  .)١١٩(يف إدارة عمليات حفظ السالم انيةاجلنس

 ٢٠٠١آذار/مــــارس   ٢٢املقــــرر املــــؤرخ     
  ): بيان من الرئيس٤٣٠٢(اجللسة 

آذار/مـــارس  ٧، املعقـــودة يف )١٢٠(٤٢٨٨يف اجللســـة   
 ٢٨جمللــس يف جــدول أعمالــه رســالة مؤرخــة ، أدرج ا٢٠٠١

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٤(

 (مايل). ٢٠(جامايكا)؛ والصفحة  ٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

 .٢٠نفسه، الصفحة  املرجع  )١١٦(

)١١٧(  S/2000/1081. 

)١١٨(  S/PV.4220،  ٤الصفحة. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١٢٠(
، ١٨هذه اجللسة، انظر الفصل السادس، اجلزء السـادس، احلالـة   
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مــن ممثــل  )١٢١(موجهــة إىل األمــني العــام  ٢٠٠١شــباط/فرباير 
ــة عمــل أعــدها رئــيس جملــس األمــن      ــا، حييــل هبــا ورق أوكراني
لتكـــون أساســـا للمناقشـــة. وأشـــار الـــرئيس (أوكرانيـــا) يف      
مالحظاتـــــه االســـــتهاللية، إىل أن اجللســـــة تشـــــكل متابعـــــة  

ــع املســتوى    أيلــول/ ٧الــذي عقــده اجمللــس يف  لالجتمــاع رفي
بشأن البند ذاتـه مـن جـدول األعمـال، وذكـر       ٢٠٠٠سبتمرب 

ــذ     ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــيم التقـ ــتركز علـــى تقيـ أن املناقشـــات سـ
) وعلى استكشـاف  ٢٠٠٠( ١٣١٨اإلعالن الوارد يف القرار 

طــرق أخــرى لتعزيــز دور اجمللــس يف صــون الســالم واألمــن       
  .)١٢٢(الدوليني
 ة، قــدم األمــني العــام إحاطــة إعالميــةتلــك اجللســ ويف  

، وكـذلك  )١٢٣(معظم أعضـاء اجمللـس  ببيانات للمجلس، وأدىل 
ــريو     ــل وبــ ــتان والربازيــ ــتراليا وباكســ ــتني واســ ــو األرجنــ ممثلــ

ــر  ــيالروس واجلزائـــ ــاد    وبـــ ــن االحتـــ ــة عـــ ــويد (بالنيابـــ والســـ
  ) وكرواتيا وكندا ومصر وناميبيا واليابان.)١٢٤(األورويب
ــام إىل    ــار األمـــني العـ ــالل  وأشـ ــه خـ ــاء يف بيانـ ــا جـ  مـ

 ٢٠٠٠أيلول/سـبتمرب   ٧االجتماع الرفيع املستوى املعقـود يف  

__________ 

والفصــل فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع جلنــة األركــان العســكرية؛   
احلــادي عشــر، اجلــزء الثالــث، الفــرع بــاء، فيمــا يتعلــق باملناقشــة 

مــن امليثــاق؛ والفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء   ٤١املتعلقــة باملــادة 
اخلــامس، الفــرع واو، فيمــا يتعلــق باملناقشــات املرتبطــة باملــادتني  

؛ والفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء الثــامن، الفــرع بــاء، ٤٧ و ٤٦
؛ والفصـل الثـاين عشـر،    ٥٠املرتبطـة باملـادة   فيما يتعلق باملناقشـة  

اجلــزء الثالــث، الفــرع ألــف، فيمــا يتعلــق باالعتبــارات العامــة        
 ألحكام الفصل الثامن من امليثاق.

)١٢١(  S/2001/185. 

)١٢٢(  S/PV.4288،  ٢الصفحة. 

 مل يدل ممثل أوكرانيا ببيان بصفته الوطنية.  )١٢٣(

ولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية    أعربت إستونيا وأيسلندا وبلغاريا وب  )١٢٤(
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    

 وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

من أن اجمللس يواجه أزمـة مصـداقية، وأعـرب عـن أملـه يف أن      
م هذه اجللسـة مـا إذا كـان ذلـك ال يـزال صـحيحا ومـدى        تقّي

األزمـة. وشـدد علـى    تلـك  التقدم الذي أحرز يف التغلب علـى  
يتوقف على اجلهد الكبري الـذي تبذلـه    أن تأثري قرارات اجمللس

الدول األعضاء واألمانة العامة، وذكـر أن احلـوار املسـتمر مـع     
الـــدول األعضـــاء ضـــروري لترمجـــة تطلعـــات كـــل قـــرار مـــن 

ــّي علـــى   رض الواقـــع. ويف معـــرض أالقـــرارات إىل تغـــيري فعلـ
)، ٢٠٠٠( ١٣٢٧ ) و٢٠٠٠( ١٣١٨اإلشارة إىل القـرارين  

ام أن اجمللـس باختـاذ قـرارات مـن هـذا      وإدراكا مـن األمـني العـ   
القبيل قد أخذ على عاتقه التزامات جديدة هامة، أعـرب عـن   
ــدها لترمجــة       ــدول األعضــاء قصــارى جه ــذل ال ــه يف أن تب أمل

  .)١٢٥(إىل أعمال األحكام اهلامة الواردة فيهما
وركز غالبية األعضاء يف بياناهتم على تنفيـذ القـرارين     
ــددا  )٢٠٠٠( ١٣٢٧ ) و٢٠٠٠( ١٣١٨ ــدوا جمــــــ ، وأكــــــ

ــز كفــاءة عمليــات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم     ضــرورة تعزي
املتحـــدة وفعاليتـــها، مـــع إبـــرازهم أمهيـــة التصـــدي لألســـباب  
اجلذريـــة للرتاعـــات؛ وأعربـــوا عـــن ترحيبـــهم بإنشـــاء الفريـــق  

؛ )١٢٦(حلفــظ الســالم   ألمــم املتحــدة االعامــل املعــين بعمليــات   
ــس ا    ــاون جملـ ــهوض بتعـ ــة النـ ــى أمهيـ ــددوا علـ ــع  وشـ ــن مـ ألمـ

املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية فضال عن البلـدان املسـامهة   
  بقوات.
سـامهة بقـوات،   وفيما يتعلق باملشاورات مع البلدان امل  

لتطوير عالقة يف ثالثة اجتاهـات بـني جملـس     أكد ممثل كندا أنه
ينبغــي إجيــاد  ة والبلــدان املســامهة بقــواتاألمــن واألمانــة العامــ

امهني بقوات من املشـاركة الكاملـة يف عمليـة    آلية لتمكني املس

__________ 

)١٢٥(  S/PV.4288،  ٤-٣الصفحتان. 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر الفصل اخلـامس، اجلـزء     )١٢٦(
ــة غــري ا     ــة العامل ــق باألفرق ــة األول، الفــرع جــيم، فيمــا يتعل لرمسي

 واملخصصة.
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. )١٢٧(اختــاذ القــرار اخلــاص بالعمليــات الــيت يكلــف هبــا اجمللــس 
بــأن يــتم تأســيس وتقــنني ممثــل مصـر  طالــب وعلـى غــرار ذك،  

أسلوب التشاور بني الدول املسامهة واجمللـس يف كافـة مراحـل    
صياغة الواليات املمنوحة لعمليـات حفـظ السـالم، ويف كافـة     

و أوات اليت يتخذها اجمللـس لتعـديل أو مراجعـة أو متديـد     اخلط
والحـظ عـدة ممـثلني أنـه بينمـا يـوىل        .)١٢٨(إهناء هذه الواليـات 

اجمللــس مزيــدا مــن االهتمــام يف األعــوام األخــرية للرتاعــات يف  
 .)١٢٩(أفريقيا، فإن مشاركته تأيت متأخرة أو تكـون غـري كافيـة   

لـس حلـاالت الـرتاع    بات اجملواستنتج ممثل سنغافورة أن اسـتجا 
. وردا على ذلك، أوضـح ممثـل   )١٣٠(ظلت مفتقرة إىل االتساق

ــا       ــع بعثاهت ــف مجي ــها أن تكل ــم املتحــدة ال ميكن فرنســا أن األم
بنفس األهداف، ألنه يـتعني احلكـم علـى كـل عمليـة وفقـا ملـا        

. واعتـرف ممـثال اململكـة    )١٣١(ميكنها أداؤه وما ينبغي أن تؤديـه 
بـأن اجمللـس ال ميكنـه أن يـويل قـدرا      املتحدة واالحتـاد الروسـي   

متساويا من األولوية جلميـع الرتاعـات، وإمنـا يـتعني عليـه بـدال       
مــن ذلــك أن يركــز علــى األزمــات األكثــر قابليــة للعــالج مــن 

. ورأى ممثـل النـرويج أن سـلطة اجمللـس تتوقـف إىل      )١٣٢(غريها
علـى إظهـار أنـه يعطـي أولويـة متسـاوية       حد بعيد على قدرتـه  

ــاطق    لصــون الســال  ــة مــن من ــدوليني يف كــل منطق م واألمــن ال
  .)١٣٣(العامل

__________ 

)١٢٧(  S/PV.4288،  ٤الصفحة. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٨(

(مصـر)؛   ١٥(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ١٣املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٢٩(
 (ناميبيا). ٢٧(باكستان)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 

)١٣٠(  S/PV.4288 (Resumption 1)،  ٤الصفحة. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣١(

 ١٧(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٣ســه، الصــفحة املرجــع نف  )١٣٢(
 (االحتاد الروسي).

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(

وفيما يتعلق مبسـألة بنـاء السـالم، تكلـم ممثـل السـويد         
إعطـاء  بالنيابة عن االحتاد األورويب، فأكد أن من الضـرورري  

ح هلــا العامــة قــدرة علــى مجــع املعلومــات والتحليــل تتــياألمانــة 
برز ممثل اليابان . وأ)١٣٤(اعرتاملباشرة للفهم األسباب العميقة و

أمهية ضمان االنتقال السلس مـن جتنـب نشـوب الرتاعـات إىل     
ــاء الســالم  ــاء الســالم      .)١٣٥(بن ــل إىل أن بن ــل الربازي ــار ممث وأش

خيــرج عــن نطــاق مســؤوليات اجمللــس وحــده، وذكــر أن بنــاء   
السالم يقتضـي إرادة سياسـية والتزامـا قـويني مـن جانـب كـل        

وأن مشـاركة اجلمعيـة العامـة     من البلد املتلقي واجلهات املاحنة
ــاعي ضــرورية   ــس االقتصــادي واالجتم ــذا  )١٣٦(واجملل ــن ه . وم

املنطلق، أكد عدد من املتكلمني بصـفة عامـة ضـرورة التعـاون     
بني اجمللس وأجهزة األمـم املتحـدة األخـرى، مبـا فيهـا اجلمعيـة       

وأعــرب ممثــل  .)١٣٧(العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي 
أنــه ينبغــي إنشــاء وحــدة خاصــة يف   موريشــيوس عــن اعتقــاده 

األمانة العامة لتيسري التنسيق بني جملس األمن وخمتلـف هيئـات   
  .)١٣٨(األمم املتحدة يف جمال بناء السالم بعد انتهاء الرتاعات

آذار/مــــارس  ٢٢، املعقــــودة يف ٤٣٠٢ويف اجللســــة   
لــــــس نظــــــره يف الرســــــالة املؤرخــــــة ، اســــــتأنف اجمل٢٠٠١

وجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل  امل ٢٠٠١شــباط/فرباير  ٢٨
  .)١٣٩(أوكرانيا

__________ 

)١٣٤(  S/PV.4288،  ٨الصفحة. 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(

 .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣٦(

(بـيالروس)؛   ٣٠(بريو)؛ والصـفحة   ٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٧(
S/PV.4288 (Resumption 1)،   (اململكـة املتحـدة)؛    ١٤الصـفحة

 (االحتاد الروسي). ١٧والصفحة 

)١٣٨(  S/PV.4288 (Resumption 1)،  ٢٩الصفحة. 

)١٣٩(  S/2001/185. 
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وبـه  ، )١٤٠(وأدىل الرئيس (أوكرانيا) ببيان باسم اجمللس  
  قام اجمللس بأمور، من بينها أنه:

الحظ اجمللس التقدم احملرز يف ترمجة االلتزامات املعقودة أثنـاء    
عرب عن عزمه علـى تكثيـف اجلهـود    أاجتماع القمة إىل نتائج عملية و

  ؛ذه الغايةلتحقيق ه

كــد اجمللــس علــى أمهيــة اإلعــالن املتعلــق بكفالــة اضــطالع    أو  
جملس األمـن بـدور فعـال يف صـون السـلم واألمـن الـدوليني، وال سـيما         

بوصـــفه مســـامهة يف وضـــع اســـتراتيجية حمـــددة األهـــداف   ،يف أفريقيـــا
وتصور مشترك لصون السلم واألمن الدوليني مبشاركة الدول األعضاء 

  ؛ بشكل أعمق وأوسع يف هذا الشأنواجملتمع الدويل

ــام تعــاون وتفاعــل أوثــق داخــل    اجملكــد أو   لــس احلاجــة إىل قي
منظومة األمم املتحدة يف التصدي لتحديات السلم واألمن مبـا يف ذلـك   

عتـزم مواصـلة اختـاذ خطـوات ملموسـة      ااعـات، و رتاألسباب اجلذريـة لل 
  ؛لتحقيق هذا اهلدف

آخر مبشاركة نشطة مـن   لس إجراء استعراض إضايفاجملوقرر   
الـــدول غـــري األعضـــاء لتنفيـــذ االلتزامـــات املعقـــودة يف اجتماعـــه علـــى 

  .مستوى رؤساء الدول واحلكومات

__________ 
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